Sölvesborgs Segelsällskap
Grundat 1917

PROTOKOLL
SSS Styrelsemöte
TISDAGEN den 7 mars 2017 kl 1830
Klubbstugan.
Närvarande:
Nils-Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB) ej närvarande
Joakim Eknö (JE)
Jörgen Granath (JG) ej närvarande
Rolf Björklund (RB)
Åke Österblad (ÅÖ)
Fredrik Dahlberg (FD
Pelle Garnegård (PG)
Adjungerad: Peter Sjögren (PS) ej närvarande

§1: Mötets öppnande.
§2: Godkännande av dagordning.
Beslut: Dagordningen godkändes.
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.
Resterande åtgärder från tidigare beslut enligt bilaga.
FRÅN PROTOKOLL 20161003
§11: Förfrågan till Sölvesborgsvikens Båtklubb, Sölvevikens Båtklubb och Edenryds Båtklubb om
bidrag/medverkan till bryggan vid Utkörningen.
Beslut: FD får i uppdrag att kontakta aktuella klubbar med sådan förfrågan.
Uppdraget är verkställt. Tyvärr inget intresse från övriga klubbar.
Rolf Björklund har kollat möjligheten att skicka SMS till alla medlemmar.
Det går via SBU-reg. för 39öre/st.
Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes, justerades och lades till handlingarna.

§4: Ekonomisk rapport och utanordning av fakturor.
Beslut. Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna och följande
fakturor godkändes och utanordnades: BBF/SBU 11 559kr. Länsförsäkringar 14 137kr.
§5: Avgifter för enskilda medlemmar.
Beslut: Enligt bilaga.
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§6: Beslut och uppdrag till styrelsen givna under årsmötet:
1: Styrelsen får i uppdrag att leta efter 61öre som inte stämmer i balansrapporten och undersöka att
det inte föreligger något fel.
Beslut. Det framkom att den klagande hade adderat fel i sin uppställning. Inga räknefel fanns i
styrelsens redovisning.
2: SSS behöver en fin informationstavla.
Beslut: Den är på gång. Arbetsgrupp är utsedd.
3: Info om att vi har lediga platser bör ligga på hemsidan.
Beslut: RB får i uppdrag att uppdatera hemsidan med aktuell information.
4: Kan vi locka fler medlemmar genom rabatterade initiala kostnader?
Beslut: Vi gör inget nu utan avvaktar annonsering.
5: Vad kan vi göra för att öka säkerheten i Hejan? Bättre belysning? Skyltning om
kameraövervakning? Varningsskylt vid kajen?
Beslut: Vi sätter upp en ”fakeskylt” om kameraövervakning. Befintlig belysning ses över. LEDlampor? Vi utreder möjligheten med strålkastare och rörelsedetektorer på A-, B- och C-bryggorna
och utrustningskajen. NGB kontaktar Elektra.

§7: Nya och avgående medlemmar.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna
§8: Diskussion spolplattan:
Beslut: NGB och ÅÖ träffar entreprenören i morgon för en sista avstämning.
§9: Övriga frågor.
Förfrågan från Västra Näs om Y-bom.
NGB och ÅÖ undersöker och slutför eventuell affär.
Fyrverkeri till jubileet får kosta upp till 5000kr.
Sölvesborgs Musikkår kommer gärna men har ännu inte lämnat prisförslag. Vi avvaktar.
Vår klubbstuga är i behov av ommålning. Planeras in till medlemmar som vill arbeta på
egen hand mellan arbetsdagarna.
Dekaler till Frihamnsförordingen har kommit och ligger i glasskåpet i stugan.
§10: Mötet avslutas.
Nästa styrelsemöte den 4 april 2017 kl 1830.
Vid tangenterna

Justeras

…………………………………….
Rolf Björklund

…………………………………….
Nils-Gunnar Berg
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