
PROTOKOLL 
fört vid medlemsmöte i Segel Sällskapet Gäddviken kl 19.00 torsdagen den 20 september 
2007 i klubbhuset. 

Närvarande: 25 medlemmar. 

Kl 19 när medlemmarna samlats var det dags att hugga i och vända det nyrenoverade 
bojkaret. Regnet strilade och bojkaret kom snabbt på rätt köl till restauratörens Lars 
Salomonsson stora glädje och lättnad. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Nils Fergell öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
§ 2 Mötesformalia. 
Dagordningen kompletterades med punkten Hamnfrågor. 
Beslutades att mötet var behörigt utlyst. 
Beslutades vidare att utse Nils Fergell till ordförande för mötet och Gun Nilsson till 
sekreterare. 
Protokoll från medlemsmöte i april 2007 justerades efter några minuters genomläsning. 
Frågor fanns kring kommunens vägbygge – en del var åtgärdat annat återstod och styrelsen 
skulle fortsätta kontakten med kommunen. 
§ 3 Föreningsfrågor 
Medlemsärenden: 
Sekreteraren meddelade att följande hänt på medlemsfronten sedan förra mötet: 
Invalda: Kasper Enge med yacht Sk 30 ”Gerd VI” 
Per Ödmann med yacht Stortriss. 
Kasper och Per var närvarande på mötet , presenterade sina yachter och hälsades välkomna i 
sällskapet. 
Övriga invalda var: Hans Strandberg, Marika Zadler med barnen Lukas Strandberg j:r och 
Ebba Strandberg j:r, Jim Bruno med yacht Maxi 95 nr 1089 ”Meja”, Johan Plyhr med barnen 
Matilda Plyhr j:r och Philip Phlyr j:r. 
Utträde: Utträde hade begärts av Tomi Gredebrand som flyttat till Finland och sålt sin IF-båt, 
som därmed avregistrerats. 
Yachter: Per ”Peppe” Pettersson har sålt sin Express och inregistrerat en J80 med nr 394. 
Henry Föll har avregistrerat Tur 80 ”Fulica”, som sålts till 
västkusten. 
Kassarapport. 
Kassören presenterade kassarapporten, som delats ut. Tillgångarna var 49 tusen när det var 
3,5 månader kvar på året – ett tämligen gott läge menade kassören. Bryggan var betald, 
seglarlägret hade gott med god vinst medan Gäddis- regattan i år gått back. 
Johnne Svensson undrade vilken version av sällskapets avgifter som var den korrekta – svaret 
var att gällande avgifter står i senaste numret av Gäddviket. 
Nomineringar. 
Valberedningens sammankallande Sten Bruno informerade om att det snart var valtider och 
om valberedningens arbete hittills. En stor lucka fanns på ordförandeposten och vice 
hamnfogde. Valberedningen ville ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Valberedningens 
ledamöter föreslog att samtliga på mötet skulle lämna förslag på kandidater till de olika 
posterna. Rune Matsson föreslog en skärpning i stadgarna med text om att alla måste vara 
beredda att ställa upp. Peter Ålund höll ett brandtal och betonade att SSG är en förening, där 
alla borde känna sitt ansvar och ställa upp någon gång under åren som medlem. Inläggen 
startade en konstruktiv diskussion och mötet var enigt i att en större omsättning på posterna 
var önskvärd, vilket skulle ge en vitalisering till klubben. Bertil Zethraeus föreslog att 



diskussionen om nomineringar skulle tas upp på samtliga möten – inte bara när vi står inför 
val. Det skulle bidra till en större cirkulation och förnyelse. Lars Salomonsson föreslog att 
utöka kommittéerna för att därigenom få med fler personer till olika uppdrag. Patrik Stenberg 
undrade vilka som kunde nomineras till de olika posterna – endast hamnliggare eller samtliga 
medlemmar. Valberedningen välkomnade en sådan diskussion, en punkt som inte var klart 
uttalad tidigare. Svaret var att vem som helst kan kandidera och att det är valberedningen som 
beslutar om lämplighet. Ove Ehn menade att sekreterare, vice ordförande och kassör mycket 
väl kunde vara medlemmar utan båt på hamnplanen. 
Val av representant till Sth Seglarförbund: 
Beslutades välja Mats Byström som SSGs representant. 
Val av representant till NFBK: 
Beslutades välja Johnne Svensson som SSGs representant. 
§ 4 Verksamhet. 
Hamnfrågor. 
Hamnfogden informerade om årets uppdragning 6-7 oktober: Start kl 09.00 båda dagarna. 
Arbetet inleds med en omfattande städning av hamn och klubbhus. Samtliga båtar skall vara 
avriggade och klara för uppdragning den 6 oktober, bockar och pallvirke skall vara i gott 
skick och åtgärdade enligt den inspektion som genomfördes i våras. En lista över vinterplatser 
annonseras inom kort på hamnplanen och anslagstavlor. All reklam skall tas bort från 
anslagstavlan i trappen. 
Informerades om att våren 2008 kommer det endast att finnas en enda sjösättningsdag och den 
kommer att infalla i april månad. 
Nio yachter vid våra bryggor har i år saknat vimpel. De har per brev fått ett påpekande och en 
vimpel med tillhörande faktura. 
En tredje pontonbrygga var beställd med leverans under hösten 2007. 
Med anledning av att Kjell Gårdelers båt sjunkit och nu hänger på brygg- och bojförtöjningen 
undrade mötet hur länge en sjunken båt får förvaras vid bryggan. ”Skaffa medel att agera” var 
mötets mening. 
Slutligen berättade Lars Salomonsson att Sten Bruno ställt sin täckställning och presenning 
till förfogande under tiden bojkaret plastades, målades och renoverades. Lars föreslog att 
styrelsen kompenserar Sten för slitaget – ett tips styrelsen redan tagit fasta på. 
Kappsegling: 
Kappseglingsledaren sammanfattade årets kappseglingar – två mycket bra seglingar; i juni 
Boo fyr – Lilla Skratten och i augusti Gäddisregattan. Årets Gäddisregatta gick back rent 
ekonomiskt, men var i övrigt ett helt igenom lyckat arrangemang. Regattamiddagen har 
tidigare varit en stor inkomstkälla som i år uteblev då middagen ställdes in. 
Kappseglingskommitténs önskan var dock att regattans signum; middag och levande musik 
ska finnas även i framtiden. Fler funktionärer önskades. Förutom ros för väl genomförd 
regatta fick Mats här ta emot kritik för dålig kontakt med funktionärerna. Mötet föreslog att ta 
tillfället i akt när gäddvikarna är samlade och ”ragga” folk till förestående jobb. 
Inför 2008 beslutade mötet att anordna följande kappseglingar: 
Boo fyr – Lilla Skratten prel. 7 juni 
Gäddisregattan prel. 16 – 17 augusti. 
Kappseglingskommittén kommer att erbjuda utbildning inför regattan – bl a 
Regelkurs med anledning av att ny regelbok publiceras nästa år, Kurs för seglingsledare samt 
Domarkurser. 
Klubbholmen: 
Helgen 22-23 september sker en arbetshelg på Skratten. Anmäl att du kommer, så ordnas 
lunch. Peter Ålund föreslog att nästa år även budgetera för middag till dem som deltar i 
arbetet på klubbholmen. 
Erik Persson hade en fråga till ö-rådet gällande bastubrygga. P g a pengabrist har det ännu inte 



byggts någon brygga. Julle Karlsson letar ständigt efter billiga/gratis järnbalkar till en brygga. 
Mikael Forslund, Sten Bruno och William Nordström sponsrade med ett tusen kronor vardera 
om det kommer dit en brygga meddelade de på stående fot under mötet. 
Ordföranden rapporterade att yttersta bryggan vek sig i kulingvinden under Gäddisregattan – 
och vårt ansvar är att ha säkra bryggor under våra evenemang. På frågan vad vi skulle göra åt 
det ansåg mötet att det var prioritet ett att bryggorna var säkert förtöjda. Extra uttaxering 
kunde komma ifråga. Situationen skulle ses över och Gunnar Adler, dykare och medlem hade 
lovat kolla kättingar. Styrelsen återkommer efter kontrollen. 
Juniorverksamheten: 
Julle Karlsson rapporterade att Peter Ålund hållit i en navigationskurs för lägerungdomar 
under vintern och våren, att årets läger skett v 27 med 28 barn, 14 tjejer och 14 killar. Fjorton 
vuxna ledare var där och sex nyutexaminerade ungdomsledare, som alla fick högsta betyg och 
mycket beröm för sitt jobb. Bilder från lägret kommer att publiceras på hemsidan. 
Ett planeringsmöte för juniorverksamheten skulle hållas inom kort. 
Dennis Redvall förklarade att pga av ösregn när lägret avslutades hängde tyvärr mycket på 
tork i klubbhuset efter lägret. 
Erik Persson tackade å GYS vägnar för lånet av holmen under GYS kräftkör. 
Tjejverksamheten: 
Helgen 1 -2 september hade gäddistjejerna träff på Lilla Skratten med mycket skratt, kräftor 
och mycket annat. 
PUB-afton: 
Inbjöds till pubafton i klubbhuset den 15 november då arkivarie Thomas Skalm kommer att 
berätta om gäddisarkivet. 
Advent på Skratten: 
Inbjöds till adventskryssning till Lilla Skratten den 8 december. Ordföranden bad alla hålla 
ögonen öppna – ev blir det även nyårsfirande på Skratten. 

Paus med korv med tillbehör och kaffe med tillbehör. 

§ 5 Rapporter och skrivelser. 
- Julle Karlsson kunde berätta att SSG beviljats ett bidrag på sex tusen kronor från 
Riksidrottsförbundet för utbildning av ungdomsledare. 
- Peter Ålund hälsade från klass 9 A och tackade för lånet av klubbholmen. 
- Christina Lundevall gratulerades för SM-guld i M22-klassen. 
- Mera guld! Grattis till juniorerna Martin Hallberg, Mattias Johansson och Rasmus Ålund 
som i år tagit guldmärket i segling. 
§ 6 Övriga frågor. 
- Rune Matsson påtalade att belysningen i trappan lyser dygnet runt. Hamnfogden svarade att 
elektrikern kommer inom en tvåveckorsperiod för genomgång av de felanmälningar som SSG 
gjort. 
- Slutligen blev Jan Garnum hjärtligt gratulerad på sin 50-årsdag. Ett presentkort 
överlämnades och gäddvikarna hurrade fyrfaldigt och stämde upp i skönsång i Ja, må han 
leva. 
§ 7 Avslutning. 
Nils Fergell tackade för ikväll och avslutades mötet. 

Vid protokollet    Justeras: 

Gun Nilsson, sekr.    Nils Fergell, ordf. 

 


