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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
TISDAGEN den 6 december 2016 kl 1830 
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: 

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 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. 
§12: Förslag från Go Marina om deras betalsystem för gästavgifter. 
Beslut: NGB får i uppdrag att knyta närmare kontakt med GoMarina. 
Åkgräsklipparen är trasig. NGB kontaktar Johnny Lidfors får åtgärd. 
FRÅN PROTOKOLL 20161113 
§13: Åtgärd med stulen slipbössa. 
Beslut: ÅÖ får i uppdrag att konstruera och montera ny slipbössa. 
Beslut: Efter genomgång godkändes protokollet, justerades och lades till handlingarna. 

§4: Ekonomisk rapport och utanordning av fakturor. 
Beslut: Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna och följande 
fakturor godkändes och utanordnades: Andreas Utetjänst, bom till signalmasten och 
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Sölvesborgs Kommun, bygglov. 
De som ännu inte har betalat sina avgifter till SSS har tillskrivits med uppmaning att betala 
och att SSS annars går vidare till Kronofogden. 

§5: Rapport efter kontakt med Johan Persson Sölvesborgs Hamn och stuveri angående bryggan på 
                      Utkörningen:  

NGB har talat med Johan Persson, som ställer sig positiv till att hjälpa till med 
upprustningen av Utkörningen. Verkstadschefen Mattias Andersson skall kontaktas för 
genomgång av våra önskemål, samt vad de kan hjälpa till med. 
Beslut: NGB får uppdraget att framåt tidig vår ta kontakt för vidare åtgärder.  

§6: Representation på BBF:s årsmöte den 1 december kl 1900 i Bräkne Hoby. 
Beslut: Noteras att SSS inte var närvarande med någon representant. 

§7: 100-års jubiléet: Presentation av affisch och fastställande av budget. 
Beslut: Affischen godkänns för användning. Vi köper in 50st á 20kr. Budgeten för 
jubileumsaktiviteterna fastställs i budget 2017. 

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

§9: Försvunnen De Icer omrörare tillhörande Per Ola Dahlin: 
Beslut: SSS lånar ut en av klubbens omrörare denna vinter medan vi efterlyser hans. Om 
denna inte kommer tillrätta ersätter SSS Pär Ola med en ny omrörare.å 

§10: Information om bygglovsansökan bastu. Se bilagda handlingar. 
 Beslut: Informationen läggs till handlingarna 
§11: Övriga ärenden. 
Resterande åtgärder från tidigare protokoll: 
 §18: Grillplatsen 

Förslag till beslut: MB får i uppdrag att utreda kostnader för en överbyggnad av grillplatsen, samt 
att förbättra själva grillen. Nytt beslut: Tidigare beslut upphävs. Vi undersöker hur man kan göra 
utan fast tak för att undvika bygglovsansökan. 
§17: Övriga frågor: 
Nytt element i hallen inköps. MB åtgärdar. Nytt beslut: MB kontaktar elektriker. 

Arbetsdebitering: 
 Sista dag att komplettera arbetslistan är vid årsmötet. Sedan är det den som gäller  
                     vid debiteringen. Medlemmarna meddelas detta snarast. 
§12: Mötet avslutas. 
Nästa styrelsemöte den 10 januari 2017 kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
………………………………  ……………………………… 
Rolf Björklund    Nils-Gunnar Berg 


