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Plats

Närvarande

Klubbhuset, Gäddviken

Styrelsen

Bo Willén

Gabriel Dahlbäck

Carolina de la Fé

Lars Wallman                     

Jan Jäberg                           

Lars Salomonsson              

Medlemmar 

Mats Bystöm                      

Thomas Borg

Stene Bruno

Mayson Lee                        

Pia Barkstedt                      

Christian Barkstedt             

Satu Valkama                     

Erik Persson                       

Ove Ehn                              

Lars Nordlund                    

Lars-Anders Johansson      

Ordförande/Hamnfogde

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Kappseglingsledare 

Adjungerande

BW

GD

CF

LW

JJ

LS

MB

TB

SB

ML

PB

CB

SV

EP

OE

LN

L-A J  

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 Mötet har utlysts enligt stadgarna BW
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utlysande
3 Val av mötesordförande och 

sekreterare
Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare.
Ordförande: Bo Willén
Sekreterare: Carolina de la Fé

BW

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

Mötet väljer som justeringsmän:
Lars Wallman och Garbriel Dahlbäck

BW

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

hemsidan och i Gäddviket nr 4 2018.
BW

6 Hamnen
6.1 Hamnfogden Hamnfogden har inte varit kontaktbar. För att 

verksamheten under hösten ska fungera har styrelsen bett 
BW och LS att leda arbetet.

BW

6.2 Sliparbetet LS rapporterar om sliparbetet som genomfördes i maj/juni
Beröm åt alla som deltagit, framför allt till dem som 
planerat och dykarna! 

6.3 Vinterplatser Sofie Guitard tar över Oves båt och Oves plats
Satu Valkama tar över Marias plats med sin Folkbåt
Patrik Stenberg tar Henrik Edbergs plats och Henrik 
ligger kvar närmast verkstaden denna vinter.

6.4 Torrsättning Alla dagar börjar 9.00 - punktlighet!

Försäkringsbevis skall sitta i pärmen för att båten ska 
komma upp – senast den 29/9 på förberedande 
torrsättning.
SB kontrollerar

Ta bort bensindunkar och gasbehållare från båtarna
Fasta bensintankar fylls upp.
Slipmärken skall finnas på båtarna
Namn på allt
En del har fått klagomål på pallning och stöttning. Detta 
kollas under förberedande torrsättning den 29/9

SB

6.5 Diskussion
6.5.1 Hur många båtar ska vi ha på 

hamnplan?
Vi har en kö.
Många ger mycket inkomst
Få ger gott om plats

Just nu är det lite olika på de olika spåren.
Det har varit trångt mellan Mälar-22:or. Slog hårt vid 
snöoväder tidigare år.
LS och BW vill ändra till 1 m mellan båtar istället för 80 
cm som det är idag.

Slutsats:
Mötet verkar eniga om att gott om plats är att föredra.

6.5.2 Verkstan - Utvecklas mer eller inte? 
Idéer?

Städning och verktygsvård i verkstaden efterfrågas.
Ordningen är eftersatt!
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Verktygskurs efterlyses. 
Det är viktigt att kunna hantera maskinerna framför allt 
för allas säkerhet, men även för att maskinerna ska hållas 
hela och välfungerande!

EP rapporterar att pelarborren har blivit skev.

Sågbord efterfrågas

Nya snickarbänkar efterfrågas
Pelarborr för att borra i metall efterfrågas
En del verktyg behöver ersättas

En idé är att tillsätta en verktygsansvarig. 
LS har troligen en tanke om vem denne person skulle 
kunna vara. BW frågar LS

LS

6.5.3 Segelförvaring? Mötet beslutar att följande skall gälla för segelförvaring:

Loftet i verkstan: rullade segel får ligga tvärs huset, längst
in.
Press-boden: Segelsäckar och båtdynor vintertid.

Segel på skåpen?
SB – anser att de ska bort.

6.5.4 Beslut i hamnförordningen Alla beslut gällande regler i hamnen inklusive verkstan 
skall stå i Hamnförordningen. Hamnfogden uppdaterar 
denna. 

LW tar på sig att göra en inplastad hamnförordning att 
förvara i verkstan. 

LW

7 Rapporter från övriga 
verksamheter

7.1 Kappsegling Rapport från årets Gäddisregatta
23 båtar deltog. Succé. JJ berömmer alla funktionärer. 
Beröm från seglarna: Välskött och enkelt för deltagare, 
god mat och gott vin. 
Dock startade enbart 13 deltagare på söndagen.
Allra troligast berodde detta på att flera var tvungna att 
lämna bryggan under natten pga att förankringarna inte 
klarade påfrestningen av väder och tunga båtar. 

JJ bjuder in till Paketseglingen den 29 september.
Det går att vara med som short handed.

SB vill framföra klagomål på städningen i huset efter 
Gäddisregattan.
 

JJ

7.2 Ungdomsverksamheten Seglarlägret.
Det blev ett bra läger trots att planeringen kom igång sent.

DB
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Vi står utan ansvarig. Får inte tag i ansvarig.
Verksamheten skulle behöva ett generationsskifte.
Osäkert inför nästa år men det finns driftiga förmågor 
bland lägerungdomarna som redan har påbörjat arbetet 
inför kommande lägersommar.

7.3 Klubbholmen

Bryggorna

Enbart 5 pers. anmälda till stängarhelgen på Skratten.
SB läser upp allt som behöver göras.
Förslag att kappsegling och lägret ska ha deltagare på 
öppnar- och stängarhelg eftersom det är dessa 
verksamheter som nyttjar holmen mest.

Vi behöver se över bryggornas förankringar.
Förslag finns att det ska ligga ytterligare en brygga 
permanent, för att bespara oss arbetet att ta den in och ut.

KK har fått en offert från en firma som varit ute och tittat 
på bryggorna på Skratten. Inga beslut har fattats.

Förslag att äska pengar från medlemmar för detta arbete.

Diskussionerna fortsätter och beslut fattas på årsmötet.

SB

7.4 Klubbmästeriet Pubkväll i november. 
Förslag att fråga Jacob Hagberg om han kan berätta om 
havet – klimatförändringar och annat.

BW

8 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:

Vice ordförande
Sekreterare
Suppleant
Hamnfogde 
Juniorledare
Klubbmästare
Kappseglingsledare

Även funktionärsposten Vice hamnfogde behöver väljas 
pånytt.

Det behövs ett generationsskifte, men det finns väldigt få 
som kan tänka sig att ta en av posterna av de yngre i 
klubben.
LS anser att det är kris.

EP föreslår att kontakta Seglarförbundet för att få idéer 
för rekrytering till styrelsearbetet

LW tar upp att klubben tidigare skickat ut frågan till 
medlemmar om de kan tänka sig att delta i klubbens 
styrelsearbete. 
Mötet är eniga om att vi nu har anledning att ställa en 
skarpare fråga till alla medlemmar om vad de kan ställa 
upp som i styrelsearbetet och att vi även ska kräva ett 
svar!

LS



Protokoll SSG Medlemsmöte 2, 2018

10 Avslutning BW avslutar mötet.

Justering

Dat. Dat.

Lars Wallman Gabriel Dahlbäck
Justeringsman Justeringsman

Dat. Dat.

Bosse Willén Carolina de la Fé
Ordförande Sekreterare
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