
PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
TORSDAGEN den 14 december 2017 kl 1800 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) 
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD) ej närvarande 
Per Inge Garnegård (PG) 
 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: Följande åtgärder har vidtagits:  
Resterande åtgärder skall vara utförda enligt bilaga. 

§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor. 
Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna. 

§6: Redovisning kostnader för spolplattan. Bordlagd vid förra styrelsemötet. 
Beslut: Sammanställningen godkändes för insändande till Länsstyrelsen. 

§7: Redovisning MB:s möte med Jan Jämstorp. 
Beslut: Följande överenskommelse godkändes. SSS betalar ytterligare 
40 000kr. 

§8: SSE:s vinterliggande med arbetsbåten Frida på pirnocken.  
Beslut: Ordf.s överenskommelse godkändes om att Frida får ligga på 
pirnocken i längsta fall tom febr 2018 mot att SSE utför en komplett och 
protokollförd submarin undersökning av Hermans Heja, 
Strömförbrukning betalas enligt vår taxa. Se bilaga. 

§9: Elsituationen på hamnplan. 
Beslut: Åtgärd att återställa eluttaget vid mastkranen till fullgott skick 
vidtas omedelbart. MB kontaktar Elektra. ÅÖ förbereder kopplingstavla. 

§10: Rapport bidrag på 100 000:- från Balkenhausens samfond.  
Beslut: Av 108 000:- begärda beviljades oss 100 000:- för att byta vår 
belysning till LED armaturer. NGB får i uppdrag att med hjälp av Peppe 
Eriksson ta fram förfrågningsunderlag. Möjligheterna att förbättra 
strömförsörjningen i stort tas upp. 
 



§11: Ärenden att slutföra inför årsslutet och årsmötet: 
Beslut: Följande ärenden förbereds: Bokslut JE, verksamhetsberättelse 
RB, dagordning NGB, kallelse NGB, bastuförslag MB. 

§12: Nya och avgående medlemmar. 
Beslut: Ny medlem Jan-Åke Bergström beslutades få båtplats. Flyttning 
av Y-bommar blir nödvändigt. Övrig rapportering läggs till handlingarna 

§13: Diskussion inför valet av styrelse inför 2018. 
§14: Diskussion nyttjanderättsavtal Hälleviks Båtklubb/Sölvesborgs Kommun 
 Beslut: Vi studerar avtalet mer noga, följer upp och bevakar. 
§15: BSF:s årsmöte. 
 Beslut: Inkomna handlingar arkiveras. 
§16: Övriga frågor. 
 Lokalbidrag söks av JE. 

Segelbåt som har legat kvar vid B-bryggan under hösten. Vi skickar en 
räkning på 2000kr. 

 
§17: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte måndagen den 8:e januari 2018 kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
………………………..   ……………………….. 
Rolf Björklund    Nils Gunnar Berg 
 


