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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
Tisdagen den 1 mars 2016 kl 1830 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB) 
Markus Berg (MB)  från §10 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) frånvarande 
Peter Sjögren (PS)  
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD) frånvarande 
 
 
§1: Mötets öppnande.  
§2: Godkännande av dagordning. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  
 Resterande åtgärder: 
 §8: Ommålning av markering utrustningskaj. 

Åke Österblad får i uppdrag att se till att markeringen målas om så att det gul/svarta 
området blir vid latrintömningsstationen 
§15: Avtal med TrolleLjungby AB och Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB om bryggan vid 
utkörningen. 
Reparationsbehovet på bryggan utreds av Peter Sjögren och Åke Österblad och kontakt tas 
med Jan Erik Olsson VD på Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB för ev. sponsring 
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. 
§19: Bastu.  
Förslag till beslut: NGB och MB får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden till 
byggande av bastu inom området. 
Vattenslang vid latrintömningen 
Beslut: Slangen märks upp för att inte användas för dricksvatten 
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FRÅN PROTOKOLL 20160202. 
§1:	Resumé	från	Årsmötet	den	31	januari:	
Beslut	och	verkställighet	av	årsmötesbesluten	fördelas	enligt	följande:	
Telefonkostnaden:	Rolf	Björklund:	TAS	UPP	UNDER	ÖVRIGT	
	Ny	skylt	till	slipen:	Markus	Berg:	ÄR	BESTÄLLD	
	Obligatorisk	elmätning:	Styrelsen.	Ny	skrivning	i	Infopärmen	tas	under	övrigt.	
	Hejanreklam	i	hamnarna:	NGB:	FÖRFRÅGAN	TILL	KOMMUNEN	GJORD.	
	Förnyad	elöversyn:	Nils-Gunnar	Berg;	Se	rapport	Johan	Södergren	(bilagd)	
	Väderstationen:	Rolf	Björklund	

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 utanordnades: Medlemsavgifter Blekinge Båtförbund och SBU, 11 209kr samt 
Länsförsäkringar 12 736kr. 

§5: Användande av Dropbox. 
Beslut: Styrelsen provar att använda Dropbox för internt styrelsearbete. 

§6: Namnmärkning av båtar, master, vaggor och båtvagnar, 
 Beslut: Förnyat utskick till medlemmarna. Nils-Gunnar Berg skickar ut till alla berörda. 
§7: Erbjudande av DNA-märkning till SSS medlemmar. 

Beslut: Nils-Gunnar Berg utreder kostnaden för SSS och den enskilde medlemmen. 
§8: Uppdatering av Arbetsfördelningen.  

Beslut: Nytt mail skickas till de som inte svarat och har en registrerad arbetsuppgift med 
begäran att teckna sig för en sådan. 

§9: Rapport om uppläggning av Aktivitetskvällarna. 
Beslut: Peter Sjögrens rapport läggs med godkännande till handlingarna. 

§10: Nya och avgående medlemmar: 
 Beslut: Nya medlemmar enligt bilaga godkändes. 
§11: Inför mötet med kommunen den 18 mars kl 1330. 

Beslut: Nils-Gunnar Berg och Rolf Björklund deltar. Rolf tillhandahåller tidigare 
minnesanteckningar. Vi tar upp tidigare ärende plus eventuellt arrendeavtal med SSRS, 
vägvisning till Hejan och annonsering i grannhamnarna. 

§12: Rapport bygglov mastställningen.	
Beslut: Vi avvaktar tills Byggnadsnämnden kommer med närmare besked i ärendet. 

§13: Ändring av numreringen på B och C-bryggorna. 
 Beslut: Numreringen ändras enligt bilaga. 
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§14: Rapport inkomna avtal: 

Beslut: Förnyat skarpt utskick till medlemmar, som inte skickat in avtalen. Rolf Björklund 
hanterar frågan. 
 

§15: Förslag från Martin Hansen om säsongsinvigning och avslutning:		
	
”Segelklubbar	brukar	markere	dette	som	ett	helt	själständigt	viktigt	traditionellt	
evenemang.	Hissning	av	signalflaggor	och	SSS	stora	flagga,en	del	av	programmet	kan	också	
vara	att	dom	som	har	planerat	någon	längre	segling	berättar	om	dette.”	

 
Beslut: Styrelsen beslutar att Peter Sjögrens svar också är styrelsens uppfattning.		
"Segelklubbar	brukar	markera	detta",	skriver	du.	Men	varje	klubb	har	sina	
traditioner.	SSS	hade	förut	avslutningen	på	seglinssäsongen	med	en	dragning	i	
ett	lotteri	som	var	knutet	till	aktivitetscupen.	Man	fick	poäng	hur	många	
seglingar	man	deltagit	i.	Det	var	fina	priser	som	hade	skänkts	eller	sålts	
billigt	till	SSS	och	som	lottades	ut	efter	ett	poängsystem.	Jag	kommer	inte	
helt	ihåg	hur.	Men,	detta	var	på	1980-talet	då	seglingsintresset	var	helt	
annorlunda.	Medlemmarna	hade	inte	så	stora	båtar	och	antalet	var	större.	Den	
tiden	kommer	nog	inte	tillbaka	och	som	jag	har	sagt	förut,	var	inte	
konkurrensen	från	de	närliggande	klubbarna	så	stor.	
I	Edenryd	finns	denna	gamla	anda	kvar	beroende	på	att	just	båtarna	där	inte	
är	så	stora.	Det	är	också	så	att	deras	medlemmar	inte	bor	så	långt	bort.	
Jag	har	hållit	på	så	länge	i	sällskapet	och	sett	många	typer	av	trender	komma	
och	gå	liksom	medlemmar.	
Vi	får	försöka	så	gott	vi	kan	i	styrelsen	att	ha	en	fungerande	förening	med	
god	ekonomi	och	god	sammanhållning.	Men	mycket	beror	på	det	personliga	
engagemanget.”	
	

§16: Genomgång Infopärm. 
Beslut. Infopärmen godkänns för publicering på vår hemsida, samt på anslagstavlan. 

§17: Övriga frågor. 
System Mooringo enligt mejl. Vi kollar vidare för mer information. Ev besök i Malmö av 
Rolf Björklund. 
Internetanslutning. Rolf Björklund presenterar några alternativ. Vi beslutar oss för att ta ett 
abonnemang från Net1. Rolf beställer. 
Offert på Y-bom. Se bilaga i sekreterarpärmen. 
Peter Sjögren presenterar ett förslag inför 100-årsjubileet. Bifogas i sekreterarpärmen. 
Värmepumpen i stugan är genomgången och justerad. 

§18: Mötet avslutas 21.00. 
 

Vid tangenterna   Justeras 
	

	 Rolf	Björklund		 	 	 Nils-Gunnar	Berg	


