Sölvesborgs Segelsällskap

PROTOKOLL HÖSTMÖTE DEN 22 OKTOBER 2017 KL 0900.
§1: Höstmötet öppnas
§2: Val av ordförande.
Markus Berg väljs.
§3: Val av sekreterare
Rolf Björklund väljs.
§4: Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jens Areskoug och Bengt Kristiansson väljs.
§5: Höstmötets behöriga utlysande (Kallelse har gått ut den 2 oktober)
Mötet förklaras behörigen utlyst.
§6: Fastställande av röstlängd.
Gästboken gäller.
§7: Föregående mötesprotokoll (Vårmötet 2017)
Inga synpunkter.
§8: Rapport 100-års firandet.
Tyvärr var det ganska få som deltog under dagen. Kvällens arrangemang var mycket lyckade.
Ekonomin redovisas och vi kan konstatera att nettokostnaden blev ca. 9000kr av
budgeterade 45000kr.
§9: Rapport och diskussion spolplatta. Utseende av ”Spolfogde”.
Metoden med att ha två fasta personer som spolare fungerade inte på grund av att inga
intresserade anmälde sig. Det fungerade bra med att ägaren och ytterligare någon spolade.
Vi behöver inga ytterligare regler. Oron om att tvättarna var alltför kraftiga visade sig vara
obefogad. Går det att cirkulera det renade vattnet åter från tanken för att spara på vattnet?
Containern måste hållas på plusgrader under vintern. Larm och värme ska installeras.
En ännu inte helt komplett budget presenteras. Under kontroll men lite över budget.
§10: Valjebryggan och Utkörningens brygga. Ev. beslut om att inte lägga ut dem.
Beslutas att bryggorna ska läggas ut som tidigare och att de klubbar som ofta använder dem
får en skrivelse med kraftig uppmaning om att hjälpa till med medel och/eller arbete.
Frågan tas upp igen på årsmötet.
§11: Rapportering begäran om kommunens hjälp med belysning. Se bilaga.
Skrivelse till kommunen redovisas. Vi har ännu inte fått något svar. Det måste tas ett
politiskt beslut. Vi undersöker under tiden om vi kan hitta billigare alternativ.
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§12: Övriga frågor.
Kan vi installera en fjärrstyrning på mastkranen i samband med reparationen? Anslutning
med kabel skulle fungera bra. Vi undersöker.
Kan man ha en anordning som vrider bommen? Även detta undersöks vidare.
Tidsplanen är att kranen ska resas vid första sjösättningen i vår.
Hjulen i toppen kontrolleras.
Vi har fått bygglov att bygga bastu på piren. Arbete med planering pågår.
Eva och Mats berättar om sin segling till Karibien på nästa aktivitetskväll 14/11.
Det finns tyvärr medlemmar som inte sköter mätning av elförbrukning. Styrelsen arbetar
med problemet.
Vi ska inte göra ”förundersökning” av de som önskar medlemskap i SSS.
Blanketten för ansökan om båtplats ska kompletteras med uppgift om att försäkringen
innefattar ansvarsförsäkring.
Fördelning av dagens arbetsuppgifter.
§13: Mötets avslutande.
Mötet förklaras avslutat 10.15.

Vid tangenterna

Rolf Björklund

Justeras

Jans Areskoug

Bengt Kristiansson

