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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
TISDAGEN den 4 april 2017 kl 1830 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) ej närvarande 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG)  
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD) ej närvarande 
Pelle Garnegård (PG) 
Adjungerad: Peter Sjögren (PS) t.o.m. §6 
 
 
§1: Mötets öppnande.  
§2: Godkännande av dagordning. 
 Förslag till beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  
 Resterande åtgärder från tidigare beslut enligt bilaga. 
 Beslutas att befintlig sjösättningsramp bibehålles. 
 Beslutas att förslag till informationstavla typ Torsö Hamn presenteras på vårmötet. 

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: SSF medlemsavgift 8830kr. 
Tyvärr är det många medlemmar som inte har betalat i tid. Utstående fordran ca 70 000kr. 

§5: Förfrågan från Fredrik Wendt om begränsat nyttjande av båtplats. 
Beslut: Fredrik Wendt tillåts använda båtplats under tiden 1 april tom 1 juni.  
Enligt ordinarie gästhamnpris kostar det 3750kr. Vi beviljar den längre liggtiden till ett pris 
av 2000kr. 

§6: Inbjudan till BBF:s vårmöte den 11 april 2017. Se inbjudan. 
Beslut: Vi beslutar att inte delta. 

§7: Inbjudan att delta i Killebom. Se inbjudan. 
 Beslut: Att inte delta. 
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§8: Inköp av grafiskt program Publisher för att göra medlemskort. 

Beslut: Inköp ej aktuellt eftersom problemet ta fram medlemskort är löst. 
§9: Information om annons om lediga båtplatser på Blocket. Annonsen lades in den 20 mars. 
Information om rabatter hos olika handlare:  
 Mekonomen, Matnära, MMG Marine, Jims Färg och Mias Färg 
 Medlemskort skall uppvisas. 
 Beslut: Informationen läggs till handlingarna och sätts upp på anslagstavlan. 
§10: Beslut dagordning och arbetsuppgifter på vår arbetsdag den 9 april: 
 Beslut: Dagordning och arbetslista enligt bilagor. 
§11: Förslag till ändring av datum för Hejandagen. Kollision med Sweden Rock. 

Beslut: Hejandagen körs som tidigare beslutats 10 juni. 
§12: Rapport från styrelsemedlemmarna om status på jubileumsförberedelserna. 

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna och beslöts intensifiera förberedelsearbetet. 
§13: Rapport sponsring från Sölvesborg Mjällby Sparbank. Banken har efter 

uppvaktning av NGB beslutat skänka 25 000:-. 
Kommunen kommer att skänka 10 000:- efter erhållen inbjudan till  
jubiléet. 
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna. 

§14: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§15: Övriga frågor. 
 Vi måste göra en ordentlig inventering och översyn av våra vattenledningar. 
 Samordning behövs med OTS och SSRS om ekonomi och ansvar i hamnområdet. 
§16: Mötet avslutas. 
Nästa styrelsemöte den 2 maj  2017 kl 1830.  
 
Vid	tangenterna	 	 	 	 Justeras	

	

…………………………………….		 	 	 …………………………………….	
Rolf	Björklund		 	 	 	 Nils-Gunnar	Berg	

 
	

																								


