Sölvesborgs Segelsällskap
Grundat 1917

PROTOKOLL
SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 6 mars 2018 kl 1830 i Klubbstugan.
Närvarande:
Nils-Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB)
Joakim Eknö (JE)
Carsten Johansson (CJ)
Rolf Björklund (RB)
Åke Österblad (ÅÖ)
Fredrik Dahlberg (FD
Per Inge Garnegård (PG)
§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: Listan bevakas av ansvariga och effektueras snarast.
§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor.
Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna. Följande faktura
godkändes för utanordnande: Länsförsäkringar 14 362kr.
§7: Förslag att bilda en bastusektion:
Beslut: En kommitté med ansvaret att ta fram riktlinjer för en bastusektion ska utses.
Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag.
§8: Städarbete på Sweden Rock. Redovisning förutsättningar. Se utsända mejl.
Beslut: Lämnas utan åtgärd.
§9: Erbjudande från ABF om utbildningar:
Beslut: Erbjudandet vidarebefordras till medlemmarna.
§10: Seglarförbundets erbjudande om försäkringar. Se bilaga
Beslut: MB får i uppdrag att hämta mer information för ev. ändring av vårt
försäkringsskydd.
§11: Redovisning Ordförandekonferens i BBF. Se bilaga:
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna
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§12: Stoppa tjuven: Erbjudande från Svenska Sjö. Se bilaga.
Beslut: Ingen åtgärd.
§13: Information om Havsplan. Se bilaga.
Beslut: SSS kommer inte att delta eller yttra sig i frågan.
§14: Sponsring från Sölvesborg Mjällby Sparbank med 25 000:-.
Beslut: Kassören fakturerar enligt önskemål från banken och vi motpresterar genom att
lägga in sponsringsinformation med Sparbankens logga på följande platser: Anslagstavlan,
på klubbstugan och Hemsidan.
Sponsringsavtalet läggs till handlingarna.
§15: Nya och avgående medlemmar.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna
§16: Ändring av aktivitetskväll den 20 mars enligt mejl från Peter Sjögren.
Beslut: Kvällens ämne blir HLR. NGB hör med PS om fika.
§17: Rapportering till Länsstyrelsen om röjning under ekar för läderbaggen.
§18: Övriga frågor.
Fästdon till flytkropparna på B- och C-bryggorna repareras på första arbetsdagen.
Tackkort från Rune Arvesgård med anledning av Mias bortgång.
Förfrågan från Borres vänner. Tavlor sätts upp i klubbstugan.
Läget för inkomna anbud. Två anbud har inkommit. Vi stöter på resterande leverantörer.
Anbuden gås igenom tillsammans med elkunnig person för beslut på styrelsemötet i april.
Fullmakt för ideell förening lämnas till SMS. Ordförande och kassör tecknar firma.
Blekingearkivet. PS ombeds deltaga i årsmötet.
Skrivelse från Frihamnsförordningen angående avgifter. Ej aktuellt för oss eftersom vi inte
tar ut någon miljöavgift av gästande båtar.
Flytt av möte. Styrelsemötet flyttas till 5 april.
§19: Mötet avslutas.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 5:e april 2018 kl. 1830.

Vid tangenterna

Justeras

…………………………..
Rolf Björklund

…………………………..
Nils-Gunnar Berg
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