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Projekt Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte
Möte Medlemsmöte 2, 2017
Datum/Tid 2017-09-14 / kl. 19.00
Plats

Närvarande

Klubbhuset, Gäddviken

Styrelsen

Bo Willén Ordförande/Hamnfogde BW

Gabriel Dahlbäck Vice Ordförande GD

Carolina de la Fé Sekreterare CF

Maria Nordin                      Kassör                                MN

Lars Salomonsson              Adjungerande                     LS

Medlemmar 

Mats Bystöm                                                                 MB

Thomas Borg TB

Stene Bruno SB

Johnne Svensson                                                            JS

Lars Wallman LW

Gun Nilsson GN

Henrik Edberg                                                                HE

Gustaf Holgersson                                                         GH

Erik Persson                                                                   EP

Tor Hedvall                                                                    TH

Lena Karlsson                                                                LK

Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar

1 Mötets Öppnande

1.1 Mötets Öppnande Ordföranden öppnar mötet BW

2 Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande

2.1 Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande

Mötet har utlysts enligt stadgarna BW

3 Val av mötesordförande och 
sekreterare

3.1 Val av mötesordförande och Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare. BW
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sekreterare Ordförande: Bo Willén
Sekreterare: Carolina de la Fé

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

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

Mötet väljer som justeringsmän:
Henrik Edberg och Gustaf Holgersson

BW

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

hemsidan och i Gäddviket nr 4 2017.
BW

6 Bordlagda frågor från Årsmötet
6.1 Bordlagda frågor  Inga bordlagda frågor detta möte. BW

7 Medlemsärenden
7.1 Styrelsen föredrar vilka som valts in

som medlemmar i SSG
Följande person har valts in i SSG sedan föregående 
medlemsmöte 6/4:

Juniorer
Ella Bruno-Granath
Vira Bruno-Granath
Zowie Chan
Alice Hedströmmer
Malte Jonsson
Maximilian Rosenberg
Gustav Wikström

Conny Örnell
Anders Körling

CF

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

Följande personer har valts ur sällskapet sedan föregående
medlemsmöte 6/4:

Tomas Fredin
Björn Andersson
Simon Källgård
Britt-Marie Sagnil

CF

7.3 Styrelsen föredrar båtar som 
avregistrerats i perioden.

Följande medlemmar har avregistrerat sin båt sedan 
föregående medlemsmöte 6/4:

Lars-Anders Johansson – Folkbåt, Juanita
Niclas Carlsson – M30, Kajanda
Alexander Lindén – Ö6, Snoy
Henrik Edberg – M22, Kalas 
Fredrik Ringblom – IF, Swe-1158
Björn Andersson – Rival 22

CF

7.4 Styrelsen föredrar båtar som 
registrerats i perioden

Följande båtar har registrerats sedan föregående 
medlemsmöte 6/4

Lars-Anders Johansson – IF, Macbeth
Niclas Carlsson – Ö6, Snoy
Henrik Edberg – M30, Kajan (Kajanda) 
Fredrik Ringblom – Storebro Royal 33, Princess Modesty 

CF
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Anders Körling – Rival 22

7.5 Styrelsen föreslår personer för 
uteslutning ur föreningen

Inga medlemmar föreslås för uteslutning detta möte. MN

8 Motioner
8.1 Inga motioner har inkommit till mötet. BW

9 Ekonomi
9.1 Kassarapport MN går igenom budget och utfall fram till nu.

Inga överraskningar.

Uppskattar att Gäddisregattan går +/- 0 trots lågt 
deltagande. Ännu har inte alla kvitton redovisats.

MN

10 Hamnen Inget nytt när det gäller hamnen. 44 båtar ska upp i år
10.1 Fyllnadsval av hamnfogde Niklas Forslund har blivit tillfrågad för posten som 

hamnfogde. Han har för närvarande betänketid och 
valberedningen väntar på hans svar.

BW har fungerat som hamnfogde under sommaren och 
väljs av mötet att fortsätta som tillförordnad hamnfogde 
fram till årsmötet.

10.2 Segel SB vill ha ett formellt beslut om hur och var medlemmar 
får förvara sina segel? 
Beslut finns från tidigare att segel kan förvaras på 
verkstadsskåpen eller i press-boden vintertid.

HE meddelar att frågan kommer att tas upp på kommande
hamnmöte.

SB

11 Kappsegling
11.1 Info från kappseglingsledaren

(JJ frånvarande på mötet och MB 
informerar)

Få anmälda till Gäddisregattan i år. JJ skriver om regattan 
i Gäddviket. 
Orsaker till det låga deltagandet dryftades:
Våra deltagaravgifter ligger lika som andra klubbar. 
Datumet kan påverka deltagandet.
Trenden är att deltagande på kappseglingar minskar. De 
klubbar som lockar flest deltagare har 
fastlandsförbindelse. 
Gäddisregattan kan göras om till en klubbsegling men vi 
vinner inte fler deltagare för det. 
Boo-fyr har ett stadigt antal deltagare.

Frågan lyftes om Gäddisregattan bör avvecklas, eftersom 
det är fler funktionärer än deltagare som det är nu. 

MB svara att vi söker sanktion för öppen kappsegling som 
senare kan dras tillbaka om vi bestämmer på årsmötet att 
vi inte ska ha någon regatta. 

MB
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Förslaget till årsmötet för kommande säsongs 
kappseglingar är samma som i år

11.2 Info från kappseglingsledaren Paketseglingen är på insegling och går av stapeln den 
30/9

12 Ungdomsverksamheten
12.1 Info från Ungdomsverksamheten Första året i år som vi varit tvungna att tacka nej till barn, 

först och främst till dem som inte har någon koppling till 
klubben.

Funderingar finns att skala ner antalet deltagare i 
fortsättningen, till 20-25 barn istället för som idag, 30-35 
barn. Ekonomiskt går vi runt med färre deltagare. I år har 
det varit svårt att få ihop tillräckligt många ledare. 

Föräldrar till årets lägerbarn har erbjudit sig att vara 
ledare nästa år.

GD

12.2 Båtarna på lägret Båtarna som används av lägret har vi hittills lånat från 
scouterna, men är det hållbart i längden? 

Mötet diskuterar alternativa lösningar och dess olika för 
och nackdelar:
Köpa egna båtar
- Om vi ska köpa båtar bör vi ha fler aktiviteter runt dem.
Vi har dock tidigare provat kvällseglingar för juniorer i
Gäddviken men det blev ingen succé.
- Vi har båtar idag som inte blivit iordningställda för att
kunna användas på lägret. Det är stor risk att även nya
båtar blir eftersatta.
- Det finns stor stöldrisk att ha båtar liggande på Skratten.

Hyra båtar är ett alternativ. EP erbjuder sig att kolla 
hyresmöjligheter med KSSS.

SB framhåller vikten av att vi ska ha få olika båttyper på 
lägret.

GD

13 Klubbholmen
13.1 Info om L:a Skratten En betongbrygga har köpts in, men den har ännu inte 

kommit på plats. Den nya ska ersätta en gammal.
BW

13.2 Befintliga bryggor SB tar upp frågan om att bryggorna vid Skratten ligger 
dåligt och risk finns för att de kommer att fara illa i vinter.
De ligger fel och är dåligt förankrade.

TH informerar att bryggorna idag är säkrade med ankare, 
men det är ingen bra lösning.

Erik undersöker för NBK alternativ för bryggförankring 
och kommer att delge SSG det han får fram.

SB
TH

13.3 Stängarhelg 16-17 september Stängarhelg nu till helgen 16 och 17 september. 
Välkomna!

GN

14 Klubbmästeriet BW
Pubkväll BW informerar om att vi har en inbjuden gäst till  

pubaftonen den 10 november. Atle Selder från 

Nina
Sticky Note
Accepted set by Nina
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Kalmarsand Oljefabrik ska berätta om deras grundolja.

15 Rapporter och Skrivelser
Valberedningen rapporterar Det kommer att bli många vakanser som behöver fyllas i 

styrelsen vid det kommande årsmötet. Valberedningen 
vädjar till alla medlemmar att ställa sig till förfogande för 
att väljas till följande poster:
Kassör
Hamnfogde 
Holmfogde
Ledare för juniorverksamheten
Klubbmästare
Suppleant

GN

16 Övriga Frågor
Seniorträff Den 5 oktober blir det seniorträff på Svindersviks gård. 

Inbjudan har gått ut per epost och kommer att ligga på 
hemsidan. GN kommer även att ringa upp ett antal 
seniorer som saknar epostadress.

GN

Beställning av fler mössmärkenn     Mössmärkena är slut. Mötet röstar för att vi ska 
beställa fler, beroende på kostnaden. 
SB tar på sig uppdraget att undersöka vad det kostar. 

Majoriteten på mötet anser att vi ska beställa märken av 
den äldre varianten, den utan segelbåt.

Målningar i verkstan Hur bevarar vi målningarna på skåpdörrarna i verkstan? 

Thomas Borg tar kontakt med Ulf Ramberg som tagit 
hand om fåglarna på elskåpen tidigare, och sätter samman
ett förslag till styrelsen.

TB

Seglarträffen Mats Byström tipsar om seglarträffen i november.
Fullständigt program kommer ut 15 september
Rekommenderar att några funktionärer från SSG närvarar 
på detta.

MB

17 Mötet Avslutas BW avslutar mötet.

Justering

Dat. Sundbyberg 21/9 2017

Henrik Edberg Gustaf Holgersson
Justeringsman Justeringsman
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Dat. Dat.

Bosse Willén Carolina de la Fé
Ordförande Sekreterare




