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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
MÅNDAGEN den 13 november 2017 kl 1830 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) ej närvarande 
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ) ej närvarande 
Fredrik Dahlberg (FD) ej närvarande  
Per Inge Garnegård (PG) ej närvarande 
 Adjungerad: Peter Sjögren (PS)  
 
 
§1: Mötets öppnande.  
§2: Godkännande av dagordning. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes, justerades och lades till handlingarna. 
§4: Genomgång resterande åtgärder från tidigare beslut enligt bilaga. 

Beslut: Resterande åtgärder skall vara utförda enligt reviderad bilaga. 
§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor. 

Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna och följande fakturor 
godkändes för utanordnande:  
SEVAB 10 189 kr. 
Jämstorps Entreprenad: 263 073kr.  
Vi gör en delbetalning av obestritt belopp, 212 810kr (155 000+6600+8648+moms), och 
kräver ytterligare specifikation för resonemang om övrig kostnad. 

§6: Redovisning kostnader för spolplattan. 
Beslut: Sammanställningen genomgås och kompletteras inför insändande till Länsstyrelsen. 

§7; Redovisning kostnader för 100-års jubiléet. 
Beslut: Redovisningen kompletteras med portokostnad och läggs med godkännande till 
handlingarna. 
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§8: Redovisning av utförda arbetsuppgifter på arbetsdagen den 22 oktober.  

Beslut: Resterande arbetsuppgifter enligt bilaga utförs vid lämplig tidpunkt av ansvariga 
genom mejlutskick av NGB. 

§9: Förslag från Martin Hansen om elsäkerheten enligt utsända mejl. 
Beslut: Martin får i uppdrag att bygga fjärrkontroll till mastkranen. 
NGB kontaktar Martin för att få ytterligare förklaring kring hans skiss för elen till 
mastkranen. Broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar” distribueras via mejl 
till samtliga medlemmar. RB 

§10: Redovisning möte med Arbetsförmedlingen den 31 okt angående Extratjänster.  
Beslut: Förslag om Extratjänster utreds vidare och presenteras ev. på Årsmötet 2018. 

§11: Hantering av Höstmötets beslut. 
Beslut:  
Båtplatsavtalen: Beslöts att nya avtalet gäller vid nya ansökningar. Tidigare medlemmar 
påminns om att detta står i våra stadgar. RB 
Larm och värme i containern: Sker inom de närmaste dagarna. MB, ÅÖ 
Återanvändning av vattnet vid spolanläggningen: Inte realistiskt. 
Skrivelser till grannklubbarna angående Valje- och Utkörningens bryggor: FD skriver. 
Fjärrstyrning av mastkranen: Se §9 
Manövrering av vridning av mastkranen: Kan det fungera med en extra vajer? 

§12: Redovisning skrivelse från Byggnadskontoret angående bygglov. 
Beslut: Uppdra att Therese Nilsson att inte gå vidare med bygglovsansökan om 
överbyggnad av grillplatsen. NGB 

§13: Vinterplats Ironi.  
Beslut: Ironi tillåts ligga vid utrustningskajen under vintern fram till iläggningen av Y-
bommar. Ironi ansvarar för ev. skador, som uppkommer. 

§14: Inbjudan till årsmöten med BBF och Blekinge Seglarförbund enligt bilagor. 
 Beslut: Vi avstår från representation. 
§15: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
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§16: Övriga frågor. 
 Debitering plats Amir Hichri: Deposition och båtplatsavgift återbetalas. Dock inte 
 inträdesavgift och medlemsavgift. 
 Debitering plats Esbjörns fd. båt. Nya ägaren debiteras inträdes- medlems- och 
 vinterplatsavgift. RB 
 Vinterliggare i havet. Motorbåt från Innerhamnen vill ligga på A-bryggan i vinter. Det 
 debiteras i så fall med inträdes- medlems- el och vinterplatsavgift. 
 Plats för arbetsfartyg?  
 Vi har plats och förslår en avgift på lägst 5000kr plus el. 
 Inför morgondagens aktivitetskväll. Klubben står för kostnaden för  måltiden. 
 Arkivering av pressklipp fån 100-årsjubiléet. PS 
 Kondoleanser Gunnel Israelsson. Vi skickar 200kr till Cancerfonden. JE  
§17: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 14 december 2017 kl 1830.  
 
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
………………………..   ……………………….. 
Rolf Björklund    Nils Gunnar Berg 
 
 
 

	


