
PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
Tisdagen den 12 juni 2018 kl 1830 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) ej närvarande 
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: Uppdaterad lista bevakas av ansvariga och effektueras snarast. 

§5: Ekonomisk rapport. Utanordning av fakturor.  
Beslut: Ekonomisk rapport lades med godkännande till handlingarna. 
Följande fakturor godkändes för utanordnande: Hjärtstartare från 
Civilbutiken 13 250kr. Elektra 104 800kr för ny belysning på 
hamnplanen. Skanova 2542kr för reparation av skadad telefonkabel.  
Sju medlemmar har ej betalat sin medlemsavgift. Ny påminnelse. DE 
som ej betalar nu avskrivs som medlemmar vid septembermötet. 

§6: Förfrågan om inventarieplacering i klubbstugan från SPF.  
Beslut: SPF får ställa två skåp på övervåningen mot en något förhöjd 
avgift för att vara i stugan. 

§7: Rapport vattenproblem på hamnplan: Tre vattenposter har bytts pga att de dragits 
 sönder vid öppning och stängning. Telekabel avgrävd och reparerad mot 
 kostnad. Medlemmarna uppmanas att inte dra kranarna för hårt. 

Beslut: Handlingarna läggs till handlingarna. 
§8: Byte av panel/ommålning av klubbstugan. 

Beslut: Stugvärden ombesörjer med hjälp från medlemmar. 
§9: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§10; Rapport från bastusektionen. CJ redovisar. 

Beslut: Bastusektionen uppmanas fortsätt sitt arbete. NGB deltar på 
nästa träff. 

§11: Arbetsuppgifter och övrigt vid städkväll den 12 juni. 
Beslut: Arbetsuppgifter enligt bilaga utförs. Ansvariga enligt Arbeten 
och Beting planerar och verkställer inom sina områden 



 
§12: Utskicket om sponsring: Redovisning svarsfrekvens. 

Beslut: Ej inkomna svar bevakas genom personlig kontakt av CJ. 
§13. Övriga frågor.   
Beslutas anta informationsskrift på sv/en/ty. 
Sparbankcupen flyttas till 8 september. 
Båtägare som har båt på hamnplanen i sommar tillskrivs med uppmaning att arbete 
bör ske på båten om den ska ligga uppe under sommaren. Enligt förslag från årsmötet. 
Intyg om elbesiktning läggs till handlingarna. 
SSE-undersökning pågår. Slutföres snarast. 
Våra boj-ringar säljes till intresserade för 750kr/st.  
Johnny Lidfors beviljas förlängd liggtid på hamnplanen med ett år. 
CJ gör skylt om att vi har lediga båtplatser att anslå i hamnen. 
DNA-märkning? NGB undersöker närmare med Securmark och Svenska Stöldskydds 
Föreningen. 
§14: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte onsdagen den 4 september 2018 kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 

 

……………………………..  …………………………….. 

Rolf Björklund   Nils-Gunnar Berg 

 


