Sölvesborgs Segelsällskap
Grundat 1917

Protokoll Vårmöte 8 april 2018
Vårmötet öppnas.
§2. Val av ordförande.
Nils-Gunnar Berg väljs.
§3. Val av sekreterare.
Rolf Björklund väljs
§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Folke Jeppsson och Inge Hofflander väljs.
§5. Vårmötets behöriga utlysande.
Mötet förklaras behörigen utlyst.
§6. Fastställande av röstlängd.
Dagens sida i gästboken är röstlängd. 39 medlemmar deltar.
§7. Föregående mötesprotokoll (Årsmötet 2018).
Inga synpunkter. Lägges med godkännande till handlingarna.
§8. Rapportering Extratjänster. Anställningsintervjuer pågår. Arbetsplikt.
Ordf. informerar om läget. Tillsättandet av Extratjänst har avstannat. Dålig
information från Arbetsförmedlingen till de sökande. Det pågår ett arbete med att
eventuellt inrätta i pool i kommunens regi för att serva ortens föreningar. Inget
beslut ännu. Vi avvaktar.
Ev. tjänster kan påverka den arbetsplikt som medlemmarna behöver göra.
Sänkning? Beslut senare när läget har klarnat. Styrelsen jobbar vidare.
§9. Rapport Elbelysning. Ny anbudsrunda ute.
17 lampor i hamnen behöver bytas från kvicksilver till LED. Diskussioner om ev.
utbyte av kablar från två- till treledare har först. Efter kontakter med kommunen
har nuvarande markledningar ansetts OK. Plintar och jordledning kan behöva ses
över. Därför har nya anbud begärts. Möjlighet till ny kabel till A-bryggan ska
utredas i detta sammanhang.
Martin Hansen får mötets uppdrag att införskaffa och testa en adapter till
nuvarande belysning för byte till LED.
§1.
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§10. Rapport bastuprojektet och bildande av en Bastukommitté.
Vi har bygglov och årsmötesbeslut för ett bastubygge vid startboden.
Vi har fått sten för att jämna ut på piren. Strul med tillstånd. Kontakt med
kommunen och Länsstyrelsen har skett. Vi väntar på besked.
Bastukommitté: Göran Olsson, Robin Mattisson + någon från styrelsen som
sammankallande. (Kommittén utökas efter protokollsjusteringen och efter ett
telefonsamtal med Jens Areskoug som inte kunde närvara vid mötet.)
§11. Inköp av hjärtstartare samt ev. beslut om 4 tim utbildning i HLR och akuta
situationer.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att inhandla hjärtstartare och bestämma tidpunkt
för utbildning.
§12. Övriga frågor.
Projekt ”Prova på Hejan”.
Kan vi få fler medlemmar och fler båtar i hamnen genom någon form av rabatterat
introduktionsår? Styrelsen får i uppdrag att komma med förslag till årsmötet.
Fördjupning inre delen av hamnen.
Det kan vara tillåtet att gräva upp och göra inre delen av hamnen djupare. Inga
beslut ännu. Tål att fundera på. Bra att även göra det djupare vid utrustningskajen.
Styrelsen undersöker vidare.
Medlemskort och båtmärken.
Dessa finns för avhämtning i glasskåpet i stugan.
§13. Fördelning av dagens arbetsuppgifter.
§14. Mötets avslutande.

Vid tangenterna

Justeras

…………………………………
Rolf Björklund

…………………………………

…………………………………
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