Sölvesborgs Segelsällskap
Grundat 1917

PROTOKOLL VÅRMÖTE DEN 9 APRIL 2017 KL 0900.
1: Vårmötet öppnas.
2: Val av ordförande.
Nils-Gunnar berg väljs
3: Val av sekreterare
Rolf Björklund väljs
4: Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Rune Arvesgård och Bengt Kristiansson väljs5: Vårmötets behöriga utlysande
Mötet förklaras behörigen utlyst.
6: Fastställande av röstlängd.
Dagens sida i Gästboken utgör röstlängd.
7: Föregående mötesprotokoll (Årsmötet 2017)
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.
8: Rapportering från möte med Sölvesborgs kommun.
Kommunen har inte kommit med datum för nytt möte. Vi ligger på.
9: Rapport spolplatta.
Plattan är nu gjuten. Anslutning av ledningar och reningsverk återstår. Skall slutföras
efter sjösättningarna.
Vi behöver någon/några som kan ansvara för skötseln av anläggningen.
Torben och Thomas Lundtang Hansen anmäler sig.
Vid upptagning kommer två utsedda personer att spola av båtarna.
10: Inköp av 2 st högtryckstvättar.
Mötet ger styrelsen i uppdrag att köpa två st högtryckstvättar till en kostnad av högst
36 000kr. Ytterligare offert tas in.
11: Uppstart av reningsanläggningen.
Styrelsen får i uppdrag att inhandla uppstart av reningsanläggningen till en kostnad av
max 12 000kr. Vi beställer inte automatisering nu. Kan göras senare.
12: Jubileumsverksamheten. Hejandagen. Vem gör vad?
Intresset för Hejandagen är mycket lågt. Vi ställer in den och gör i stället något trevligt
efter arbetsdagens slut 21/5.
Eskadersegling till Lindö 11/6 kvarstår.
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13: Övriga frågor.
Stöldskydd i hamnen.
Prisuppgift på strålkastare med rörelsedetektor på bryggor är på gång.
Medlemmar uppmanas att alltid låsa fast sina stegar vid vaggorna.
Vi sätter upp skyltar om kameraövervakning.
Förlorade inseglingsprickar.
Tre prickar i inseglingen saknas. Vi köper in nya.
Besiktning mastkran
Vi beställer en ny besiktning.
Uppdatering ”Arbeten och Beting 2017”
Fördelning av dagens arbetsuppgifter.
Vi har annonserat på Blocket och Hemsidan att vi har lediga platser.
14: Mötet avslutas.

Justeras

Rune Arvesgård

Bengt Kristiansson
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