
 Sölvesborgs Segelsällskap 

PROTOKOLL HÖSTMÖTE DEN 21 OKTOBER 2018 KL 09.00. 

§1: Höstmötet öppnas. 
Mötet förklaras öppnat. 
§2: Val av ordförande. 
Markus Berg väljs. 
§3: Val av sekreterare 
Rolf Björklund väljs. 
§4: Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Inge Hofflander och Folke Jeppsson väljs. 
§5: Höstmötets behöriga utlysande (Kallelse har gått ut den 2 oktober). 
Mötet förklaras behörigen utlyst. 
§6: Fastställande av röstlängd. 
Dagen sida i gästboken utgör röstlängd. 29 personer. 
§7: Föregående mötesprotokoll (Vårmötet 2018). 
Protokollet genomgås och läggs till handlingarna. 
§8: Ekonomisk rapport. 
Resultatrapporten genomgås, kommenteras och läggs till handlingarna. 
§9: Rapport från bastukommittén. 
Klart med tillstånd från länsstyrelsen för utfyllnad på piren. 
Ska vi arbeta för vatten, avlopp och värme till bastun? 
Planen är att starta med själva bygget och ta beslut om anslutningar senare. 
Byggfirma räknar nu på en färdig bastu som kan köras ut på piren. 
Frågan om el behandlas tillsammans med behovet av bättre matning till A-bryggan. 
§10: Rapport från Smålands Båtförbunds möte den 20 oktober. 
Rolf ger en snabb rapport. 
§11: Diskussion ”Arbeten och Beting”, numera ”Arbetsfördelning”.  
Rutinerna diskuteras. En lista läggs fram där alla kan ge förslag till förändringar. 
Detta tas sedan upp i styrelsen för förbättring av systemet. 
§12: Medlemsvård Information om kommande enkät i frågan. 
Enkäten har gått ut med kallelsen. Skall besvaras senat 31/12. 
Viktigt att många svarar. Nytt utskick i wordformat underlättar kanske. 
Några ex skrivs ut under dagen och läggs på bordet för ifyllnad direkt. 
§13: Diskussion av elanvändningen och regler kring denna. 
Reglerna gås igenom översiktligt för att påminna medlemmarna om vad som gäller. 
Martin W-H har synpunkter på flera formuleringar. Han ser över och kommer med förlag till 
styrelsen. 
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§14: Diskussion om hemsidans funktion och utseende. 
Kan vi ha ett medlemsforum på hemsidan? Hur attraherar vi ungdomar? Fler aktiviteter? 
Kan det vara en bra idé med en klubbåt? Information om segling och kostnader på 
hemsidan? Bra att vår hemsida är enkel och hålls aktuell. Man kan inbjuda även icke 
medlemmar till aktiviteter via hemsidan. 
§15: Information om erbjudande av DNA-märkning. 
Tidigare förfrågan resulterade bara i två svar. Vi gör inget gemensamt inköp. Varje medlem 
kan kontakta sitt försäkringbolag och få liknande erbjudande.  
§16: Övriga frågor. 
Inga frågor väcks. 
§17: Fördelning av dagens arbetsuppgifter. 
§13: Mötets avslutande. 
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