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STYRELSE 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 
Två av de valda ledamöterna tvingades av olika anledningar avgå under året. 
 
Ordförande    Nils-Gunnar Berg 
Vice ordförande   Markus Berg 
Sekreterare   januari - mars Juho Juutilainen 
Sekreterare   april -  Rolf Björklund (adjungerad) 
Kassör    Joakim Eknö 
Ledamot   januari - juni  Bengt Persson 
Ledamot  augusti -   Åke Österblad (adjungerad) 
Ledamot    Peter Sjögren 
Ledamot    Jörgen Granath 
 
MEDLEMSANTAL 
Hedersmedlemmar 6st: Rune Arvesgård, Rolf Björklund, Yngve Carlsson, Gunnel Israelsson, Börje 
Persson och Peter Sjögren. 
Medlemmar 143st. Det är 16 färre än förra årsskiftet. Siffran är dock missvisande eftersom en del av 
dessa 16 är familjemedlemmar som legat fel i registret och har ”rensats ut”. 
Antal belagda bryggplatser i hamnen vid årets slut var 95. Av dessa är 5 gästplatser. Lediga platser 28. 
Annonsering har skett i Infobladet om att vi har lediga platser i hamnen. Utdelningen av annons blev 
klen. Tendensen till större båtar gör att A-bryggan är fullbelagd. Detta gör att vi framöver kan bli tvungna 
att flytta över några av de mindre båtarna till B-bryggan. De flesta lediga platserna är på C-bryggan. Även 
B-bryggan har många lediga platser. 
 
FÖRBUNDSTILLHÖRIGHET 
Sölvesborgs Segelsällskap är anslutet till Svenska Båtunionen genom Blekinge Båtförbund och till 
Svenska Seglarförbundet genom Blekinge Seglarförbund. 
 
MÖTEN 
Under året har SSS haft årsmöte samt vår- och höstmöte i anslutning till arbetsdagar. 
Mötena har varit välbesökta och viktiga beslut angående latrintömning, avtal, ordningsföreskrifter och 
stadgar har antagits. Stadgarna skall antas en sista gång på kommande årsmöte för att börja gälla. 
På höstmötet beslutades enhälligt att alla som har båtplats i vattnet eller på land ska underteckna ett avtal 
om detta. Anledningen är att få förenklad och klarare ansvarsfördelning mellan båtägare och SSS. 
Styrelsen har under utredning om möjligheten till husbilsuppställning under sommaren. Detta skulle 
kunna förbättra vår ekonomi. Beslut är inte fattat. För att skapa handlingsfrihet i detta ärende vill vi ha en 
”sanerad” hamnplan avseende båtar, som ligger kvar på land under sommaren. 
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten. 
 
ARBETSDAGAR 
Arbetsdagarna har varit välbesökta. Nödvändiga arbeten har utförts efter den lista på beting, som antogs 
på vårens första medlemsmöte. Betingslistan upplever styrelsen som en förenkling av arbetenas 
fördelning och utförande. Uppdatering av listan kommer att ske. 
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LATRINTÖMNINGSSTATIONEN 
Under sommaren installerades vår latrintömningsstation. Den är i gott fungerande skick och 
medlemmarna uppmanas att använda den. Avtal om förenklad avloppsavgift har förhandlats fram med 
SEVAB. Avloppet räknas in i stugans avlopp, vilket förbilligar avsevärt. 
I samband med grävningen till avloppet dokumenterades elledningarna på hamnplan. Bl.a. med hjälp av 
drönarfotografering. Efter avdrag av LOVA-bidrag och eget arbete blev SSS:s kostnad 35217kr. Detta är 
ej betalat under 2015 utan kommer att betalas 2016 av överskottet från 2015. 
 
SPOLPLATTA 
Länsstyrelsen har beviljat oss ett LOVA-bidrag på 175 992:- för att bygga en spolplatta med steg II 
rening. Efter samråd med kommunen har vi beslutat avvakta anläggandet. Regelverket har luckrats upp 
angående kravet på spolplattan.  
LOVA-bidraget är utbetalat och står på ett observationskonto på banken. Om vi inte bygger en spolplatta 
blir vi återbetalningsskyldiga. 
 
KAPPSEGLINGAR 
Sparbankscupen genomfördes traditionsenligt den 5 september. 12 båtar deltog och Peter Sohl med sin 
Folkbåt såg till att vandringspokalen kom tillbaka till SSS. I samarbete med Edenryds Båtklubb har ett 
antal kappseglingar genomförts. Edenryds Båtklubb är duktiga på dessa engagemang. Kanske dags för 
skärpning av SSS. Peter Sjögren deltog i Hanö Runt som anordnades av Hälleviks Båtklubb. 
 
AKTIVITETSKVÄLLAR 
I februari visade Peter Sjögren SSS:s jubileumsfilm från 1977. I mars besöktes Varvshistoriska 
föreningen i Folkets Hus. Höstens aktivitetskväll samlade över 25 deltagare som såg jubieumsfilmen i 
repris och åt ärtsoppa.  
Någon Hejans dag ordnades inte eftersom den låg alltför nära arbetskvällen med korvgrillning. 
Ett trevligt knytkalas ordnades av de avseglande Esbjörn och Lisa som bott i sin båt i Hejan hela vintern. 
 
SAMARBETE MED KOMMUNEN 
Ett fördjupat samarbete med kommunen har skett. Vi har haft två sammanträden med 
förvaltningscheferna om Herman Hejas stora behov av underhåll och reparation. Något slutligt 
ställningstagande från kommunen har ännu inte kommit. Styrelsen bevakar ärendet. 
 
SPONSRING 
Vår lokala Sparbank, Sölvesborg Mjällby Sparbank, har som policy att stödja föreningslivet. Vi har 
ansökt om sponsring för byggande av tak över grillen samt för reparation av signalmasten. Besked har 
ännu inte lämnats. 
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HEJANS STATUS 
Vår hamn är i behov av omfattande underhåll. Vår ekonomi är – som visas i resultat och balansrapport – 
bättre än väntat. Styrelsen välkomnar den situation eftersom nästkommande år kan kräva stora 
ekonomiska insatser. 
El-entreprenörer är inkopplade på att lämna pris på nya elledningar till pir och bryggorna. Det föreligger 
spänningsfall på A-bryggan. Spänningsfall kan dessvärre orsaka kostsamma elfel på dyrbar elektronisk 
utrustning i båtarna. Elstolparna på hamnplan och pir behöver ses över av energi- och miljöskäl. 
Utrustningskajen är i dåligt skick med sönderrostade stolpar. Spontningen läcker ut sand och sten genom 
rosthål vid U-kajen. 
Hamnplanen är i behov av dränering framför SSSR byggnad. 
 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som under åter har bidragit med värdefulla insatser så att SSS 
har fungerat väl. 
 
Vi tackar också Sjöräddningssällskapet och Optimistjolleklubben Timan för gott samarbete. 
 
Slutligen önskas alla medlemmar ett fint båtår 2016 med mycket sol, värme och behagliga vindar. 
 
Sölvesborg den 31 januari 2016. 
Styrelsen för Sölvesborgs Segelsällskap: 
 
 
 
…………………………….  ……………………………. 
Nils-Gunnar Berg, ordförande  Markus Berg, vice ordförande 
 
 
 
…………………………….  ……………………………. 
Rolf Björklund, adjungerad sekreterare  Joakim Eknö, kassör 
 
 
 
…………………………….  ……………………………. 
Peter Sjögren, stugfogde   Jörgen Granath, ledamot 
 
 
 
……………………………. 
Åke Österberg, adjungerad ledamot 
 
 


