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PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
Tisdagen den 4 september 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. Inga fakturor som 
behövde godkännas för utanordnande. 

§6: DNA-märkning:  
Beslut: Erbjuden DNA-märkning meddelas medlemmarna via mejl med besked om 

upphandling. 
§7: Rapport SSE:s submarina undersökning. 

Beslut: Förslag till åtgärder och offert från SSE inväntas för att vidarebefordras till 
Sölvesborgs Kommun med begäran om bistånd/åtgärd. 

§8: Svar på OTS brev angående missförhållanden i Herman Heja. 
Beslut: Svarsbrev enligt bilaga beslutades skickas till Jörgen Granath. 

§9: Åtgärd brusten förankring C-bryggan. 
Beslut:    ÅÖ beslöts inhandla nödvändiga material och verkställa reparation. 
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§10: Rapport bastusektionen: 

Gruppen har träffats några gånger. Olika lösningar på avlopps- och elfrågan har diskuterats. 
Enklast vore att låta någon göra en färdig byggnad. Länsstyrelsens besked i vattenfrågan är 
under utredning. Sponsringsansökningarna är ej slutförda. 

§11: Diskussion offert lagring hos Storegate. 
Beslut: Vi avvaktar eftersom det verkar finnas utrymme kvar i DropBox. Sedan kollar vi 
pris för utökning där. 

§12: Nya och avgående medlemmar. 
 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 
§13: Arbetsuppgifter och övrigt vid arbetsdag den 16 september. 

Beslut: Arbetsuppgifter enligt bilaga utförs. Ansvariga enligt Arbeten och Beting planerar 
och verkställer inom sina områden. Från styrelsen deltar ÅÖ, JE, RB, FD. PG kontaktar PS 
om lunch. 

§14. Övriga frågor. 
 Valles brygga. Vi vill inte ta över bryggan. 
 Synpunkter på hemsidan. ”Bli medlem” och avgifter åtgärdas av RB. 
 Bättre ordning och snyggare anslagstavla efterlyses. Uppgift för arbetsdagen. 
 Är det dags för en ny medlemsenkät med förslag till förbättringar av SSS? 
 FD redovisar inventering av vattenledningar på hamnplanen. 
§15: Mötet avslutas. 
 
Nästa styrelsemöte tisdagen den 2 oktober 2018 kl 1830.  
 
Vid tangenterna   Justeras 

 

……………………………..  …………………………….. 

Rolf Björklund   Nils-Gunnar Berg 

 


