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Vårmöte 2016-04-10 
 

§1 Nils-Gunnar Berg hälsar alla välkomna och förklarar vårmötet öppnat. 
 

§2 Nils-Gunnar Berg väljs till ordförande för mötet. 
 

§3 Rolf Björklund väljs till sekreterare får mötet. 
 

§4 Mötet förklaras behörigen utlyst. 
 

§5 Dagens sida i Gästboken gäller som röstlängd. 
 

§6 Protokollet från Årsmötet presenteras och läggs till handlingarna utan ytterligare kommentarer. 
 

§7 Ordförande refererar från möte med Sölvesborgs kommun. Minnesanteckningar har skickats ut 
inför mötet. Efter en kortare diskussion med några frågor och synpunkter på vad kommunen 
borde göra och vad som ska ligga på SSS läggs anteckningarna till handlingarna.  
Frågan ställs om vi kan ha nytta av närmare samarbete med andra hamnar i kommunen. Nils-
Gunnar Berg har gjort försök att etablera ett sådan men har tyvärr fått mycket dålig respons. 
 

§8 Efter en lång och givande diskussion med många synpunkter beslutar mötet enhälligt att 
styrelsen snarast möjligt startar arbetet med att anlägga en spolplatta med stegtvårening.  
Ansökan om förlängd tid för det beviljade LOVA-bidraget är inskickad. Plattan ska sedan 
färdigställas inom den tid som då gäller för att kunna använda bidraget. 
 

§9 Rapport från möte med SSRS 8 mars presenteras och läggs till handlingarna. 
 

§10 Reglerna för elanvändning presenteras och godkänns av mötet. 
 

§11 Tyvärr är det fortfarande ganska många medlemmar som inte har betalat sin avgift för 2016. 
Listan ”Arbeten och Beting 2016” behöver kompletteras på några punkter. Den skickas ut till 
alla en gång till. 
Mastskjulet kommer att inventeras efter andra sjösättning. Alla master skall märkas med en 
lapp med båtens bryggplats. Omärkta master kommer att läggas åt sidan. Denna skall fästas i 
masttoppen. SSS köper in en lamineringsmaskin och plastfickor för märkning av master och 
vaggor/stöttor. 
 

§12 Nils-Gunnar Berg tackar för ett engagerat möte med viktiga beslut och förklarar mötet avslutat. 
 

 
 
 
 
 Vid tangenterna    Justeras 
 Rolf Björklund     Nils-Gunnar Berg 


