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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
MÅNDAGEN den 4 september 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)  
Fredrik Dahlberg (FD 
Pelle Garnegård (PG) ej närvarande 
 Adjungerad: Peter Sjögren (PS)  
  Rune Arvesgård (RA) 
§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 vidtas snarast. 
§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor. 

Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna och följande fakturor 
godkändes för utanordnande: Elektra 36 094kr. 

§6: Kassörens sammanställning av kostnaderna för spolplattan för insändande till Länsstyrelsen. 
Beslut: Sammanställningen kan inte göras eftersom alla fakturor inte har kommit in. 
Bordlägges. 

§7: Den nya skylten. Sölvesborgssegelsällskap! 
 Beslut: NGB får i uppdrag att begära ändring till särskrivning. 
§8: Resumé av vårt 100-års jubileum den 2 september.  
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§9: Hösten upptagningar: Jinert höjer avgiften för upptagning med 200kr. 
 Sjösättning oförändrat. 
 Beslut: Medlemmarna meddelas detta. 
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§10: Avgifter för användning av spolplattan av icke medlemmar och medlemmar som tar upp utanför 
 ordinarie upptagningsdatum. 

Beslut: Medlemmar 200kr, icke medlemmar 500kr. Tidsbokning är  nödvändig.  
Praktiskt handhavande utredes vidare. 
Alla båtar på hamnplanen måste spola av bottenfärgen på plattan med reningsverket 

 aktivt!  
Ingen spolning på plattan får ske utan att reningsverket är aktivt.  
Vid torrskrapning måste marken täckas med plast och avfallet lämnas på kommunens 

 miljöstation. 
Rolf Björklund gör förslag till skylt vid spolplattan. 

§11: Skrivelse till Kommunstyrelsen angående byte av belysning i Hejan.  
Beslut: Bifogad skrivelse skickas till Kommunstyrelsen. 

§12: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§13: Arbetsuppgifter och ansvarig inför arbetsdagen den 17 september.  

NGB kan pga. tjänsteresa ej närvara. 
Beslut: FD, JE och RB ansvarar för arbetsdagen. Arbetsuppgifter enligt bilaga bör utföras. 

§14: Undermålig målning av klubbstugan. Färgen släpper med fukt under. 
Beslut: Professionell målare anlitas av PG för bedömning av åtgärder. 

§15: Projektanställning för skötsel av Hejan. 
Beslut: NGB fortsätter förhandlingarna med Arbetsförmedlingen för att få fram ett förslag 
till årsmötet. Ev. påverkan på systemet med arbetsplikt och avgifter måste utredas. 

§16: Övriga frågor. 
 Märkning/larm av högtryckstvättarna? MB köper in larm för containern. 
 Mastkranen fälls vid andra upptagning. NGB kontaktar Jinert. 
 NGB kontrollerar om överströmsrelä är monterat. 
 JE kontrollerar utdelade elmätare. 
§17: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte 3 okt 2017 kl. 1830.  
 
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
………………………..   ……………………….. 
Rolf Björklund    Nils Gunnar Berg 

	


