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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE� 
SÖLVESBORGS SEGELSÄLLSKAP DEN 29 JANUARI 2017 KL 1600. 

§1 Mötet anses behörigt utlyst och förklaras öppnat. 
§2 Val av mötesordförande. Nils-Gunnar Berg väljs. 
§3 Val av mötessekreterare. Rolf Björklund välj. 
§4 Fastställande av röstlängd 

 Beslut: Dagens sida i Gästboken utgör röstlängd. 
§5 Val av protokollsjusterare (2st) tillika rösträknare.  

Bengt Kristiansson och Per-Olof Persson väljs. 
§6 Fastställande av dagordningen. 

 Beslut: Dagordningen fastställs. 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga. 

 Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 
§8 Ekonomisk redogörelse, godkännande av resultat och balansräkning samt disposition av årets 

vinstmedel. Se bilagor. 
 Beslut: Redogörelserna godkänns. Beslutas att överskjutande överskott överförs 
 till 2017. Styrelsen får i uppdrag att leta efter 61öre som inte stämmer i Balansrapporten och 
 undersöka att det inte föreligger något fel. 

§9 Revisorernas berättelse. 
 Beslut: Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 

§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2016. 
 Beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet får 2016. 

§11 Fastställande av budget för 2017. Se bilaga. 
 Beslut: Budgeten enligt bilaga antas. 

§12 Fastställande av avgifter för 2017. 
 Beslut: Avgifter får 2017 beslutas enligt bilaga. 

§13 Fastställande av Årskalendern för 2017. Se bilaga. 
 Beslut: Årskalendern fastslås som första upplaga och förses med datum. 

§14 Fastställande av stadgeändring för SSS (beslut nr 2): 
Nuvarande lydelse: 
§8 Styrelse och förvaltning 
8.1 Styrelsens sammansättning och val 
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, vice ordförande samt högst fyra 
ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år 
och vice ordförande och två ledamöter udda år.  
Förslag att ändras till: 
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst fyra 
ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Ordförande och hälften av ledamöterna 
väljs ett år och resterande nästa år. Styrelsen konstituerar sig vid första möte efter årsmötet. 
7.4 Årsmöte  Val av ordförande läggs till under Val. 
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  Beslut: Stadgeändring beslutas och förklaras omedelbart justerad. 
 
 

§15 Val av ordförandestyrelseledamöter och revisorer: 
Ledamöter kvarstående 1 år: 
 Markus Berg 
 Joakim Eknö 
 Jörgen Granath 
 Rolf Björklund 
Avgående Peter Sjögren 
Förslag till val av styrelse: 
Omval på 2 år: 
 Ordförande: Nils-Gunnar Berg 
Ledamöter: Åke Österblad, Fredrik Dahlberg 
Nyval på 2 år: Pelle Garnegård 
Val av revisorer: 
 Gunnar Persson kvarstår 1 år 
Revisor för 2 år:  
 Per-Ola Dahlin omval 
Revisor suppleant för 1 år: 
 Per-Olof Persson omval 
Seglingsaktiviteter 
 Jens Areskoug (ej i styrelsen) i samarbete med Edenryd. 

§16 Val av valberedning: 
 Beslut: Gunnar Persson och Rune Arvesgård. 

§17 Proposition från styrelsen: Förslag till firande av 100-årsjubileum. 
 Beslut: Förslaget godkänns och kommittén fortsätter att arbeta enligt förslaget vilket 
 kompletteras med till mötet inkomna förslag av Rune Arvesgård. 

§18 Utseende av arbetsgrupp för vårt 100-årsjubileum. 
 Förslag till Beslut: Följande utses att tillsammans med kommittén verkställa vårt 
 firande: Gunnar Persson, Jan-Olof Johansson, Bengt Kristiansson anmäler intresse.  
          Styrelsen går sedan ut med en bredare förfrågan till alla medlemmar. 

§19 Motioner från medlemmarna. 
 Inga motioner inkomna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Sölvesborgs Segelsällskap 

 
 
        Grundat 1917 

_____________________________________________________________________________________ 
Sölvesborgs Segelsällskap  e-post: info@solvesborgssegelsallskap.se  
Båthamnsvägen                          Hemsida: www.solvesborgssegelsallskap.se       Bankgiro:5776-4268 
294 37 Sölvesborg                     
    

 
 
 
 

§20 Övriga frågor.  
 SSS behöver en fin informationstavla. Den är på gång. Arbetsgrupp är utsedd. 
 Info om att vi har lediga platser bör ligga på hemsidan. 
 Kan vi locka fler medlemmar genom rabatterade initiala kostnader? 
 Vad kan vi göra för att öka säkerheten i Hejan? Bättre belysning? Skyltning om 
 kameraövervakning. Varningsskylt vid kajen. 
 Listan över arbetsplikt dras in efter dagens möte. Det är sedan de arbetstimmar som står 
 i listan som gäller vid debiteringen. Inga justeringar görs i efterhand. 
 Peter Sjögren lämnar styrelsen. Nils-Gunnar avtackar och uppvaktar. 
 Rune Arvesgård riktar ett stort tack till Nils-Gunnar och hela styrelsen för ett fint jobb 
 under 2016. 
 

§21 Mötet avslutas 
 
 
Vid tangenterna   Justeras   

 
………………………   ………………………    ……………………… 
Rolf Björklund      Bengt Kristiansson Per-Olof Persson  


