
 
 Sölvesborgs Segelsällskap 

 
 
        Grundat 1917 

_____________________________________________________________________________________ 
Sölvesborgs Segelsällskap  e-post: info@solvesborgssegelsallskap.se  
Båthamnsvägen                          Hemsida: www.solvesborgssegelsallskap.se       Bankgiro:5776-4268 
294 37 Sölvesborg                     
    

 

PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 1830 
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) 
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: Uppdaterad lista bevakas av ansvariga och effektueras snarast. 
§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor.  

Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna.  
Inga stora fakturor att godkänna. 

§7: Förslag att bilda en bastusektion.  
Beslut: Kommitté med ansvaret att ta fram riktlinjer för en bastusektion utsågs på vårmötet 
bestående av: Göran Olsson, Robin Mattisson och Jens Areskoug. 
Till sammankallande från styrelsens utses: CJ. 

§8: Redovisning rekryteringen av Extrahjälp. 
Beslut: Beslut att avvakta kommunens engagemang med pool av extrahjälp. 
RB meddelar medlemmarna om att tidigare arbeten ska utföras. 

§9: Redovisning av bastuprojektet. 
Beslut: Ansökan om behövlig vattenverksamhet har skett. Avgift erlagd om 1 350:-. 
Ansökan arkiveras och beslut avvaktas. 

§10: Förfrågan om hyra av klubbstugan från SPF. Se bilaga. 
Beslut: Beslutas att hyra ut enligt vårt regelverk till SPF. Samråd sker med PG. 
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§11: Elbelysningsproblemet samt redovisning anbud. 	
	 Efter diskussion beslöts: Vi antar anbud på byte av skåp och LED-armaturer från Elektra. 
 Vi avvaktar med beslut om matarkabel till A-bryggan. 
§12: Rapport vattenproblem på hamnplan: 

Beslut: Att uppdra åt MB att kontakta lämplig entreprenör för reparation. 
§13: Byte av panel/ommålning av klubbstugan. 

Beslut: Några enstaka brädor behöver bytas. Lös färg skrapas bort. Stugan målas. 
§14: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§15: Inköp av hjärtstartare samt utbildning i att klara sig 72 timmar enligt beslut på 

årsmötet. 
Beslut: Hjärtstartare utan skåp inhandlas från Civilförsvarsförbundet inköps av CJ. Den 
placeras inne i stugan. 

§16: Arbetsuppgifter och övrigt vid städdag den 20 maj. 
Beslut: Arbetsuppgifter enligt bilaga utförs. Ansvariga enligt Arbeten och Beting planerar 
och verkställer inom sina områden. JE, PG och RB meddelar förhinder. 

§17: Utskick om sponsring: Sponsringsbegäran har skickats ut till 46 företag tillsammans med frankerat 
 svarskuvert enligt bilaga. Svar inväntas och överlämnas till bastusektionen. 
§18. Övriga frågor. 
 NGB beställer sladdning av hamnplanen inför sjösättningen av Jämstorps Entreprenad.  
 OTS och SSRS uppmanas att dela kostnaden med SSS. 
 PS presenterar Sölvesborgs Varvshistoria 1891 - 1981. SSS köper ett exemplar. 
 Klubbtröjor och t-tröjor kommer att säljas 20/5. 
 Svar från SBU:s jurist enligt bilaga. 
§19: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte onsdagen den 12:e juni 2018 kl. 1830. OBS Arbetskväll samma tid! 
 
Vid tangenterna   Justeras 

 

……………………………..  …………………………….. 

Rolf Björklund   Nils-Gunnar Berg 


