
Protokoll

fört vid medlemsmöte nr 1-2012 i Segel Sällskapet Gäddviken torsdag den 12 
april 2012 i klubbhuset.

Lista över de 24 närvarande medlemmarna finns bifogad originalprotokollet.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Sofia Broomé hälsade medlemmarna välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

Ordförandens fråga om sammanträdet varit stadgeenligt utlyst 
besvarades med ja. 

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 4 Bordlagda frågor från årsmötet

4.1 Val av tillsyningsman för holmen

Valberedningens sammankallande Rune Matsson meddelade att 
valberedningen inte lyckats hitta någon kandidat. Posten lämnas 
därför vakant till årsmötet, varvid medlemmarna i Ö-rådet 
delar årets uppgifter på holmen mellan sig.

4.2 Förslag att ledaren för juniorverksamheten blir ordinarie 
ledamot av styrelsen.

Mötet beslutade att ledaren för juniorverksamheten blir 
ordinarie ledamot av styrelsen.

4.3 Förslag till stadgeändringar

4.3.1 Förslag till förändringar i stadgarnas § 11, moment 1 och 2, §  
12, moment 10 samt i § 13 moment 10.

Att ledaren för juniorverksamheten blir ordinarie ledamot av 
styrelsen föranleder ett antal följdändringar i stadgarna. Efter 
ordförandes uppläsning av de föreslagna förändringarna, som också 



fanns utdelade på bordet, beslutade mötet att förändra stadgarna 
enligt styrelsens förslag.

4.3.2 Stadgarnas § 11 moment 8

En till årsmötet föreslagen förändring av § 11, moment 8, som 
reglerar hur många ledamöter som måste vara närvarande för att 
styrelsen skall vara beslutsmässig, bordlades vid årsmötet för 
behandling vid detta medlemsmöte. Styrelsen föreslår att ingen 
förändring av denna paragraf sker utan föreslår att styrelsen vid årets 
slut utvärderar hur styrelsearbetet fungerat med paragrafen 
oförändrad. Medlemsmötet beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag.

4. 3 Val av valberedning

Då valberedning inte valdes vid årsmötet beslutade medlemsmötet 
att som valberedning för år 2012 välja:

Rune Matsson, sammankallande
John Svensson
Margareta Hedsved 

4.4 Kappsegling 2012
Då sanktionsansökan avseende Gäddisregattan inte förelåg vid 
årsmötet hänsköts beslut i frågan till detta medlemsmöte. 

Styrelsens förslag till kappseglingar 2012 är:

Boo Fyr - Lilla Skratten den 26 maj med start på Härsö.
Gäddisregattan 18 - 19 augusti.
Paketseglingen den 29 september.

Mötet beslutade godkänna årets kappseglingsprogram.

§ 5 Medlemsärenden

5.1 Medlemmar/Båtar (in- och utträde)

Sedan årsmötet har följande förändringar skett

5.1.1 Medlemmar/båtar in
Pia Barkstedt
Petter Olander
Lars Nordlund
Niclas Carlsson, med M 30, nr 76, Kajanda



5.1.2 Medlemmar/ båtar ut

Jesper Hargesson

5.2 Uteslutning av medlemmar
Till följd av obetalda avgifter beslutade mötet utesluta:
Jonas Björklund
Martin Bäck
Hans Dahlberg
Carl Robert von Schewen
Frida von Schewen
Elias Lundberg, junior
Pontus Lundberg, junior

För följande medlemmar, som efter telefonkontakt med kassören, 
meddelat att man har för avsikt att betala beslutade mötet 
ge dispens till måndag den 16 april. Om betalning inte 
då kommit in på klubbens bankkonto beslutade mötet att också 
dessa medlemmar utesluts:

Thomas Bruno
Björn Bruno
Ingalill Bruno
Kristina Lundevall

§ 6 Kassarapport
Kassören Lars Wallman meddelade att avgiften till Svenska 
Seglarförbundet höjts med 5 000 kr mer än förväntat, något som 
dock ännu inte syns i kassarapporten. Med detta lades 
kassarapporten till handlingarna.

§ 7 Hamnen

Hamnfogden Lars S meddelade att sjösättning stundar och att 
bojiläggning sker i helgen med start lördag den 14 april kl 10.00. 
Lördagens arbete sker i fyra lag och kommer att ta minst en halv dag 
i anspråk. Elen på pontonbryggan är förhoppningsvis klar till 
sjösättningen. Det nya elsystemet kräver en särskild adapter som kan 
köpas för en hundralapp på Clas Ohlson. Lars S köper in ett antal för 
försäljning till medlemmar. Vid mastkransbryggan finns vanliga 
elkontakter kvar. Bosse W kommer att gå igenom pallning och 



stöttning vid sjösättningen inför kommande upptagning. På fråga 
från mötet informerade Lasse S om de särskilda bestämmelserna vid 
laddning av batterier. Såväl då båtarna ligger i sjön som när de ligger 
på land får man bara ladda då man själv är i båten.

§ 8 Kappsegling

Kappseglingsledare Janne Jäberg informerade om 
kappseglingsprogrammet enligt punkt 4.4 och underströk att det 
finns ett stort behov av funktionärer till Gäddisregattan. I dag är 22 
vidtalade men det finns vissa frågetecken. Den 24 maj kl 19.00 
ordnas ett möte för intresserade.

Janne informerade också om att klubben planerar ett samarbete med 
Vikingarnas segelsällskap om onsdagsseglingar.

Kursen i kappseglingsregler är nu avslutad. Om 5 deltagare har 
klarat provet återbetalas avgiften till klubben.

§ 9 Juniorverksamheten

Nyvalda ledaren för juniorverksamheten, Katarina Svensson, 
berättade om planeringen inför seglarlägret 2-7 juli. 
Anmälningstiden går ut den 30 april och redan har 5 nya barn anmält 
sig. Max 30 barn tas emot. Vid lägret finns 20 ledare, varav 3 nya. 
lägerbarn, varav en i köket.

Antalet segelbåtar räcker men det saknas 3 följebåtar. Om någon har 
möjlighet att låna ut en följebåt - kontakta Katarina. Katarina 
meddelade också att årets köksansvariga, Sussi, kommer att sluta 
nästa år och att efterträdaren behöver gå parallellt i år för att lära.  
Intresserade av att ta över uppgiften - kontakta Katarina.

I samarbete med Vikingarna planerar juniorverksamheten att 
erbjuda också andra seglingsaktiviteter än lägret. Intresseförfrågan 
kommer att gå ut i Gäddviket och på hemsidan. 

Erik Persson uttryckte behov av gastar och undrade om det finns 
juniorer som behöver gasta. Då juniorerna måste gasta 
för att få guldmärket åtog sig Katarina att peppa ungdomarna.



§ 10 Klubbholmen

Då holmfogdeposten är vakant delar Ö-rådet på årets uppgifter på 
Lilla Skratten. I Ö-rådet ingår:

Lena Karlsson
Margareta Hedsved
Stene Bruno
Tor Hedvall
Dennis Redwall
Tomas Fredin
Peter Ålund (back up)

• Margareta ansvarar för Öppna-helgen. Margaretas e-
postadress läggs ut på hemsidan. Margareta åtog sig också att 
ha koll på holmens ekonomi.

• Lena ansvarar för midsommar
• Stene ansvarar för Stänga-helgen.

Ö-rådet ska vara representerat vid styrelsens möten och utser inom 
sig vem som deltar vid dessa. 

Stene informerade från möte mellan Ö-rådet och seglarlägret, där 
bl.a följande frågor diskuterades:

• Permanenta elslingor till holmen. Stene presenterar ett 
förslag till styrelsen den 7 juni.

• Hängrännor.
• Inget förråd i år, ej heller snedtak.
• Bastuprojektet slutförs av Ove Ehn och Lasse S.
• I år blir det sågspån i stället för mull på toaletterna. Stene 

ordnar 10 säckar sågspån
• 6 plankor ska återställas till holmen.

Katarina åtog sig att transportera ut både säckarna med sågspån och 
de 6 plankorna från hamnen till holmen.

 
 § 11 Övriga verksamheter

11.1 Klubbmästeriet
Klubbmästaren Maria Nordin, som under mötet hade fullt upp med 
korvkokning, meddelade att det ännu inte finns något särskilt att 
rapportera om från klubbmästeriet utöver sedvanliga sillsexor m m.



11.2 Gäddviket
Ny redaktör för Gäddviket är styrelsens nye suppleant Henry 
Holmstrand som meddelade att manusstopp för nästa Gäddviket är 
den 19 april.

11.3 Klubbens hemsida
Bosse Willén är klubbens nye hemsidehållare. Han påpekade att 
många lägger in material men att få tar bort gammalt material. Mötet 
beslutade att Bosse får behörighet att ta bort gammalt material.

11.4 Samlad e-postlista
Vice ordföranden Jacob Hagberg kommer att ansvara för en 
gemensam e-postlista som framöver kan göra det möjligt att skicka 
kallelser m.m. via e-post till dem som har sådan. Möjligen kan 
klubben också föra in e-postadresserna i matrikeln nästa år.
Den som vill ha in sitt mobiltelefonnummer i årets matrikel 
kontaktar Lasse W senast den 19 april.

11.5 Anslagstavlan
Anslagstavlan behöver användas mer för information, kallelser m.m. 
Sofia och Lars S gör gemensamma ansträngningar i den riktningen.

 
§ 12 Rapporter och skrivelser

Inga rapporter eller skrivelser förelåg.

§ 13 Övriga frågor
13.1 Representation i NFBK och StSF
Representation i NFBK och StSF ingår inte i valberedningens 
uppdrag då de inte väljs av årsmötet. Styrelsen har beslutat att 
kappseglingsledaren är representant i StSF. I NFBK sitter John 
Svensson ytterligare ett år varefter Yvonne Fergell går in som SSG:s 
representant. Yvonne är dessutom föreslagen som vice ordförande i 
NFBK. Beslut fattas tisdag den 17 april. 

13.2 Motion till NFBK
Sofia informerade kort om den inlämnade motionen som kommande 
styrelse i NFBK nu får fundera över.

13.3 Gäddisdag
Sofia presenterade en idé om en återkommande Gäddisdag. Denna 
skulle kunna genomföras i samband med Paketseglingen varje år. 
Detta skulle ge medlemmar som aldrig annars är i hamnen möjlighet 



att komma dit och träffa andra medlemmar. Mötet tyckte detta var 
en god idé och Sofia återkommer vid nästa medlemsmöte med 
mer konkreta förslag.

13.4 Studiebesök vid Bobby Cyrus snickeri
Den inbjudan som Bobby Cyrus lämnade vid årsmötet visar sig 
sammanfalla med öppna-helgen vid Lilla Skratten och endast en 
Gäddvikare har anmält sig. Sofia kontaktar Bobby Cyrus och 
föreslår en ny dag efter sjösättningen. Mötet enades om att föreslå 
den 26 april. Via anslagstavlan, e-post och hemsidan kommer det att 
meddelas om detta är möjligt.

13.5 Klubbens gatuadress
Klubbens gatuadress är Kvarnholmsvägen 50. John Svensson ser till 
att nr 50 målas väl synligt på sophusets gavel.

13.6 Inträdesavgift
John Svensson aktualiserade frågan om inträdesavgifter. Sofia 
svarade att frågan varit uppe på tidigare årsmöten och 
medlemsmöten och då avslagits. Vilket inte hindrar Johnne att 
åter skriva en motion i frågan för behandling vid kommande möten.

. 13.7 Byggnadsplanerna i viken
Erik Persson påpekade att klubben borde ha kontakt med kommunen 
när det gäller byggnadsplanerna i viken. Lars W menade att planerna 
kommit så långt och är så fasta att någon påverkan inte längre är 
möjlig. Styrelsen diskuterar frågan och tar också upp frågan med 
grannklubbarna.

§ 14 Avslutning
Ordföranden Sofia Broomé tackade medlemmarna för bra 
diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Louise Fernstedt Sofia Broomé


