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Projekt Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte 
Möte Medlemsmöte, 2014 
Datum/Tid 2014-09-18 / kl. 19.00 
Plats Klubbhuset Gäddviken 

Deltagare 

Gul=Närvarande 

Bosse Willén  Vice Ordförande BoW 
Lars Wallman Kassör  LW 
Lena Karlsson Holmfogde  LK 
Jan Jäberg  Kappseglingsledare JJ 
Lars Gradén  Sekreterare  LG 
Henrik Edberg Klubbmästare HE 
Tor Hedvall    TH 
Johnne Svensson   JS 
Peter Seybolt    PS 
Erik Persson    EP 
Christian Barkstedt   CB 
Gun Nilsson    GN 
Yvonne Fergell   YF 
Giulio Mola    GM 
Lars Salomonsson Hamnfogde  LS 
 

 
  
  

 
Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar 

 

    
1 Mötets Öppnande   

1.1 Mötets Öppnande BoW öppnar mötet och hälsar alla välkomna till 
medlemsmötet 

BoW 

1.2 Parentation Jan Garnum har avlidit, mötet håller tyst minut. 
Johnne säger nägra ord om Jan Garnum och hans 
bidrag i sällskapet under åren. Johnne har skrivit i 
Gäddviken om Jan. Jan har varit i klubben i 50 år. 

JS 

2 Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande 

  

2.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Mötet meddelar att mötet är stadgeenligt utlyst. BoW 
3 Val av mötesordförande och 

sekreterare 
  

3.1 Val av mötesordförande och sekreterare Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare. 
Ordförande: Bo Willén 
Sekreterare: Lars Gradén 
 

BoW 

4 Val av två justeringsmän att jämte 
orföranden justera protokollet och 
räkna avgivna röster. 
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4.1 Val av två justeringsmän att jämte 
orföranden justera protokollet och räkna 
avgivna röster. 

Mötet väljer som justeringsmän: 
Tor Hedvall 
Yvonne Fergell 
 

BoW 

5 Fastställande av dagordning   
5.1 Fastställande av dagordning Mötet fastställer dagordningen som distribuerats 

via Gäddviket. 
BoW 

6 Bordlagda frågor från Årsmötet   
6.1 Bordlagda frågor från Årsmötet Inga frågor bordlades på årsmötet.  
7 Medlemsärenden   
7.1 Styrelsen föredrar vilka som är aktuella 

för uteslutning ur klubben. 
Denna punkt hanteras på vårmötet och tas ej upp 
på detta mötet. 
 
 
 
 

 

7.2 Styrelsen föredrar vilka som valts in som 
medlemmar i SSG 

Följande personer har valts in i SSG sedan 
årsmötet: 
Jenny Sylven 
Martin Rundström 
Mikael Salomonsson 
 

LG 

7.3 Styrelsen föredrar personer som sagt upp 
sitt medlemskap i SSG. 

Följande personer valt att lämna sällskapet: 
Kajsa Hedvall 
Birgitta Lycksell 
 
 

LG 

7.4 Styrelsen föredrar båtar som 
avregistrerats i perioden. 

Följande båtar har avregistrerats sedan årsmötet. 
Ingen båt har avregistrerats 
 
 
 

LG 

7.5 Styrelsen föredrar båtar som registrerats i 
perioden 

Följande båtar registrerats sedan fg medlemsmöte 
Mats Sigmark, Albin Cumulus 
Martin Rindström, IF båt 
Jenny Sylven, Folkbåt 
Kjell Strand, IFbåt 
Gunilla Hedman, Omega 36 
 
 

LG 

8 Motioner   
8.1 Ställningstagande till motion som 

presenterats för medlemmar i kallelsen 
till medlemsmötet. 

Av styrelse föreslagen och presenterad ändring av 
stadgar revideras och dras på mötet. Mötet bifaller 
stadgeändringen efter föredragning. 
Mom 10 - skrivelse om redaktör bifalles 
Mom 11 – bifalles 
Mom 12 – Skrivelse om vaktchef bifalles 
Kallelse med E-post bifalles 
Medlemsmöte 18/9 2014 
Samtliga ändringar bifalles för andra mötet i följd. 
Härmed är ändringarna stadgeenligt ändrade. 
Styrelsen tillser att ändringarna formaliseras och 
verkställs. 
 

BoW 

9 Ekonomi   
9.1 Kassarapport Lars Wallman föredrar sällskapets ekonomi. 

Ekonomi distribueras på mötet. 
LW 
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Resultatet är fn 193 000kr, Det kommer att 
förändras fram till årsslut. 
Medlemmar bereds att ställa frågor. Lars 
förtydligar några av beloppen i redovisningen. 
 

10 Hamnen   
10.1  Lasse framför tack till de som målat och renoverat 

klubbhuset under vår och försommar. 
 

LS 

  Omsättning av båtar är låg. IF båt nr1 kommer att 
ersättas av en annan IF-båt. (Guilio Mola) 
 

LS 

  Janne Garnums båt kommer att ligga på klubben 
denna vintersäsong. Medlemmar kommer att ta 
hand om båten fram till våren när den är lättare att 
sälja. 
 

LS 

  Gällande försäkringsbevis saknas. Endast ett fåtal 
bevis finns i pärmen. Bevisen ska sättas in i pärm 
av respektive båtägare. Båtar som saknar giltigt 
försäkringsbevis kommer ej att torrsättas. 
 

LS 

  På torrsättningsdagen kommer även Finnboda att 
torrsätta. Det blir trångt med parkering, För att 
lösa det kommer vi att parkera dubbelt. Detta 
samordnas av Lasse Salomonsson. Medlemmar 
ombeds att ta andra färdmedel än egen bil om så 
är möjligt. 
 

LS 

  LS föredrar att kommunen fått backa gällande 
sina pålagor om miljöåtgärder för båtklubbar. 
Länsstyrelsen har underkänt kommunens 
agerande. 
Högtrycksspolning av båtar kommer att göras på 
båtar med hård bottenfärg. Se även pkt 16:1 
 

LS 

11 Kappsegling   
11.1 Rapport från Kappseglingskommitteen.  Kappsegling Bo Fyr är genomförd men fick 

avbrytas på grund av avsaknad av vind. 
Gäddisregattan blev i år lyckad med fina 
seglingar. Alla deltagare har fått kort med 
uppmuntran att delta nästa år. 
Paketseglingen är kvar att genomföra. Segling 
och umgänge kommer att företas. Tider finns på 
hemsidan. 
 

JJ 

11.2 Kappseglingsresultat Tor Hedvall vann i år Skandal Beauty med bl a 
Lena som gast. Tor föredrar om denna händelse 
och mötet gratulerar till denna fina seglingsinsats. 
 

TH 

12 Ungdomsverksamheten   
12.1 Lägret Lena och Tor föredrar om händelser på lägret. Ett 

armbrott dessvärre, men sen gick resten bra. 
Gäddviken tog hem segerns mot Trälhavets 
Båtklubb i årets upplaga av kappseglingen 
”fendern”  Stort grattis till fin insats. Priset i form 
av en fender finns uppsatt i klubbhuset på L:a 

LK 
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Skratten. 
 

13 Klubbholmen   
13.1 Rapport från Holmen LK föredrar om hur bryggor och bojar 

inspekterats. Vid stängningshelgen inspekteras 
bryggorna igen. 
”Berra” har lämnat in en rapport om att bastun 
håller på att glida iväg. En permanent bra lösning 
är påbörjad och ska vara klar innan nästa säsong. 
Getingsproblemet i husväggen är löst. De har mao 
flyttat ur väggen. 
Förrådprojektet är lagt på is till våren. 
Ca 20 personer är anmälda till stängarhelgen. 
 

LK 

13.2 Obehöriga besökare Tillbud har varit i sommar med personer som ej 
respekterar att bryggorna är privata. Om medlem 
känner sig hotad ska denne ringa till polisen. De 
delegerar ev till kustbevakning att ingripa om 
polis ej finns nära. 
Juridiskt riktigt dokument tas fram för att 
informera personer som överträder sina 
rättigheter. 
 
 

LK 

13.3 Positionsangivelse L:a Skratten Positionsangivelse för Skratten kommer att sättas 
upp i huset samt vid bryggan för att delge 
räddningstjänsten vid behov. 
 

 

14 Klubbmästeri   
14.1 Fester mm. Inget att rapportera 

 
 

15 Rapporter och Skrivelser   
15.1 Kommunkontakt Lasse S har varit på grannklubbsmöte.  

Följande finns att raportera: 
• Anskaffning av hjärtstartare 

diskutterades på mötet. 
• Svindlersvik BAS-K administration 

verktyg för båtklubbar. Detta verktyg 
använder Svindlersvik BK 

• Kartläggning visar att igenväxning i 
Svindlersviken beror på utsläpp från 
reningsverket som ibland inte förmår 
rena allt vatten. 

• För hantering av Härsö råder lugn. SSG 
ska ha en kontaktman för Härsö. Yvonne 
är kontaktman. Bastunyckel hanteras av 
kontaktman. 

• Bryggorna på Härsö är reserverade för 
NFBK medlemmar, dvs SSG 
medlemmar m fl. 

• ”Det finns knarkryssar längst in i viken” 
• Grannklubbar har frågat efter att få delta 

i Boo Fyr. Kappseglingskommittén får ta 
ställning till frågan. 

• Arrendegruppen NFBK har sammanträtt 
en gång. Eva Enocksson leder gruppen. 
SSG saknar representant. Gruppen ska 

LS 
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kartlägga arrenden. 
• I viken har vi tillgång till varandras 

faciliteter. Vi ska leverara till de andra 
klubbarna vem som är slipförmän. 

 
15.2 Ankring i viken JS.  Motorbåt på svaj Ankring förbjuden bör 

föreligga då vi har en vattenledning i vattnet här 
utanför. Var finns skylten om ankring förbjuden. 
LS tar frågan med sig. Återkoppling framöver. 
 

LS 

15.3 Bygge i Skurusundet Skrivelse från trafikverket har gått ut inför bygget 
i Skurusudet. Yvonne har skickat den till 
ordförandena i klubbarna. Även Jakob. 
 

YF 

15.4 Parkeringen Parkeringsytorna är begränsade, Byggbolaget 
överträder sina befogenheter. Ordförande i 
Finnboda har ett protokoll över vad som gäller. I 
övrigt finns inget dokumenterat avtal. 
 

BoW 

16 Övriga Frågor   
16.1 Miljödiskussion Mitt i sommaren kom beslut att förelägga 

klubbarna att bygga spolplatta etc.  
En ingenjör har provat vad som kommer ut av 
högtrycksspolning av botten. Mycket lite läcker. 
Länsstyrelsen ar upphävt kommunens krav på 
spolplatta etc. 
Härav spolar vi båtarna pga upphävandet av 
beslutet. Dock ej båtar med” blödande” 
bottenfärg. 
Mötet konstaterar att vi har nytta av tvättbryggan 
trots upphävandet av beslut. 
 

LS 

16.2 Inköp av båt JJ tar upp frågan om ”Gäddisbåten. Den gamla är 
slut. Vi behöver en ny motorbåt. Beslut behövs 
för att kunna köpa en båt till lågt pris nu på 
hösten. För att lösa finansieringen behöver internt 
lån tas mellan olika verksamhetsgrenar i 
sällskapet. 
Mötet diskutterar för eller emot 
finansieringsmodellen. 
Efter diskussion: 
Mötet godkänner finansieringsmodellen för inköp 
av båt. 
 
Janne påminner om kappseglingen nästa vecka 
 

 

17 Mötet Avslutas  BoW 
    

 
 
Vid tangenterna 
L Gradén  
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Justeras 
 
Dat  Lars Gradén 
 
 
Dat  Bo Willén 
 
 
Dat  Yvonne Fergell 
 
 
Dat  Tor Hedvall 
 
 
 


