
PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
TISDAGEN den 3 oktober 2017 kl 1830 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) 
Joakim Eknö (JE) ej närvarande 
Jörgen Granath (JG) ej närvarande 
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD 
Per Inge Garnegård (PG) 
 Adjungerad: Peter Sjögren (PS) ej närvarande 
 
 
§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:  

§6: Beslut dagordning på höstmötet den 22 oktober, samt beslut ansvarig: 
 Beslut: Dagordningen enligt bilaga fastställdes. 
 Eftersom ordf. inte kan närvara beslöts förhandlingarna ledas av MB 
§7: Beslut arbetsuppgifter på arbetsdagen samt beslut om ansvariga.  

Beslut: MB, RB, ÅÖ, FD ansvarar för arbetsdagen. Arbetsuppgifter 
enligt bilaga bör utföras. 

§8: Problemanalys av användningen av spolplattan. Synpunkter från Tore Gislèn 
enligt vidarebefordrat mejl. 
Beslut: Bemanningen av högtryckstvättarna görs av båtägaren själv, 
samt om så önskas med hjälp av nästa upptagare enligt 
upptagningslistan.  

§9: Reparation av mastkran. Rostskadad lyftarm skall åtgärdas  
Beslut: Mastfogden Markus Berg förbereder med hjälp av ansvariga 
mastkranen för nedtagning till sista upptagningsdatum. Medlemmarna 
meddelas om att sista dagen för avmastning är torsdagen den 12 oktober. 

§10: Inköp av Grästrimmer på hjul Ryobi RFT254  Pris 3 199:- 
 Beslut: Beslöts att köpa. 
§11: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 



§12: Förslag till aktivitetskväll den 14 november. 
 Beslut: Eva Fransson och Mats Hellman håller föredrag om sin 
 Karibienresa. 
 SSS bjuder på enklare förtäring. PS arrangerar.    
§13: Valjevikens och Utkörningens bryggors framtid? 
 Beslut: Frågan överlåtes till att beslutas på höstmötet. 
 Styrelsens förslag är att bryggorna inte läggs ut sommaren 2018. 
§14: Övriga frågor. 
 Miljöbodens användning. NGB samråder med OTS. 
 Ändrade rutiner vid antagande av medlem. Ny formulering i  
 medlemsansökan, enligt bilaga, gör det tydligare att det är styrelsen som 
 beslutar om medlemskap. 
 Elmätarnas användning. Antaget regelverk ska följas. 
 Känsligheten på detektorer till strålkastarbelysning på bryggorna bör 
 kontrolleras. 
 ÅÖ och PG planterar blomlökar framför stugan. 
§15: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte 7 november 2017 kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
………………………..   ……………………….. 
Rolf Björklund    Nils Gunnar Berg 
 
 


