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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
SÖNDAGEN den 13 november 2016 kl 1700 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) ej närvarande 
Peter Sjögren (PS)  
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD) ej närvarande 
 
§1: Mötets öppnande.  
§2: Godkännande av dagordning. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  
 Resterande åtgärder: 
 §18: Grillplatsen 

Förslag till beslut: MB får i uppdrag att utreda kostnader för en överbyggnad av grillplatsen, samt 
att förbättra själva grillen. 
FRÅN PROTOKOLL 201600607: 
§19: Rapport om försäkringskrav på reningsverkscontainern 
Länsförsäkringar kräver klass 4 låsning på gavlarna enligt SSF 1051 och klass 3 låsning på dörren. 
Beslut. Jörgen Granath får i uppdrag att införskaffa behövligt låssystem. 
FRÅN PROTOKOLL 20160906 
§6: Rapport renoveringsbehov bryggan på Utkörningen. 
Beslut: NGB tar med rapporten för diskussion med Sölvesborgs Hamns VD Johan Persson om 
eventuellt bidrag. 
FRÅN PROTOKOLL 20161003 
§7: Byggstart för spolplattan. 
Beslut: MB får i uppdrag att fylla i kontrollplanen för att få byggstart samt att följa upp 
entreprenaden. 
§11: Förfrågan till Sölvesborgsvikens Båtklubb, Sölvevikens Båtklubb och Edenryds Båtklubb om 
bidrag/medverkan till bryggan vid Utkörningen. 
Beslut: FD får i uppdrag att kontakta aktuella klubbar med sådan förfrågan. 
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§12: Förslag från Go Marina om deras betalsystem för gästavgifter. 
Beslut: NGB får i uppdrag att knyta närmare kontakt med GoMarina. 
§17: Övriga frågor: 
Nytt element i hallen inköps. MB åtgärdar. 
Åkgräsklipparen är trasig. NGB kontaktar Johnny Lidfors får åtgärd. 
Beslut: Efter genomgång godkändes protokollet, justerades och lades till handlingarna. 
Eftersläpande uppgifter bör åtgärdas snarast med rapport till NGB. 

§4: Ekonomisk rapport och utanordning av fakturor. 
Beslut. Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna. Inga fakturor. 
Några medlemmar har ännu inte betalat. JE skriver ett skarpt brev. 

§5: Rapport arbetsdagen den 23 oktober och resterande åtgärder. 
Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna och bifogad lista godkänns. 
Resterande åtgärder utförs löpande av ansvariga, eller under nästkommande arbetsdag. 

§7: Aktivitetskväll den 15 november. 
Beslut: Peter Sjögren ordnar fotodokumentationsafton inkl. förtäring. 

§8: Beslut representation på BBF:s årsmöte den 1 december kl 1900 i Bräkne Hoby. 
Beslut: NGB och RB försöker delta. 

§9: 100-års jubiléet Fastställande av aktiviteter under vårt jubileumsår. 
Beslut: Aktiviteter enligt bilaga fastställs. 

§10: Nya och avgående medlemmar: 
Beslut: Nya och avgående medlemmar enligt bilaga godkändes. 

§11: Inbjudan till BAS K grundutbildning den 14 november kl. 1800. 
 Beslut: Vi kan genomföra grundutbildning i egen regi. 
§12: Inbjudan från Kristianstad Segelsällskap om deltagande i aktiviteter på Lindö: 

Beslut: SSS svarar att vi gärna besöker Lindö men att vi tyvärr inte har resurser att 
medverka vid skötsel. 

§13: Åtgärd med stulen slipbössa. 
Beslut: ÅÖ får i uppdrag att konstruera och montera ny slipbössa. 
Kopia på polisanmälan bifogas. 

§14: Godkännande av reparationskostnad av signalmasten. 
Beslut: Bengt Nilsson får i uppdrag att verkställa reparationen enligt tidigare mejl. Kostnad 
7700 exkl. moms, samt transportkostnad på 18:-/mil 

§15: Godkännande av reparation av skadade vattenventiler på hamnplan. 
Beslut: Markus Berg får i uppdrag att ombesörja reparation med behörig rörmokare. 
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§16: Information om svar från Länsstyrelsen angående kameraövervakning. 

Beslut: Vi ska inte söka tillstånd eftersom det inte kommer att beviljas. 
§17: Mooringo. 
 Beslut: Vi avvaktar utvecklingen av systemet. 
§18: Övriga ärenden. 
 Per-Ola Dahlin vill ha tillbaka sin strömbildare som har tidigare lånat ut till SSS. 
 Beslut: NGB kontaktar Per-Ola och Rune Arvesgård. 
 Synpunkter från Höstmötet gicks igenom ska bevakas och åtgärdas. 
§19: Mötet avslutas. 
Nästa styrelsemöte den 6 december kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
………………………………  ……………………………… 
Rolf Björklund    Nils-Gunnar Berg 
 

	

																								


