
 

 

Protokoll  
fört vid medlemsmöte i Segel Sällskapet Gäddviken torsdagen den 21 september 2006  

kl 19.00 i klubbhuset.                               

 

Närvarande: 30 medlemmar (närvarolista  bifogas originalprotokollet). 

 

§1 Mötets öppnande. 

 Ordförande Nils Fergell hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

§ 2 Mötesformalia 

 Konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst. 

 Protokoll från medlemsmöte 6 april 2006 justerades. 

 Övriga frågor anmäldes. 

§ 3 Föreningsfrågor  

 - Medlemsärenden. Inval: Susanne Olsén, Simon Källgård, Ulrika Evers, 

 Christopher Evers, Åsa Back, Karin Bergstrand, Esbjörn Bruske med yacht 

 Omega 42, Bobby Cyrus med Sk 95 ”Irmelin”  samt juniorerna Johan 

 Lundevall-Stenberg, Philippa Evers, Ludvig Evers. Dessutom hade inval skett 

 av juniorerna Mikael Svensson, Simon Svensson, Lova Byström (ej meddelade 

 på mötet). 

 Båtbyte: Bertil Johansson hade bytt båt och registrerade in en Hanse 341 

 nr 227 ”Tindra”.  

 Utträde hade begärts av Bertil Öhgren och Leonard Jönsson med  yacht.  

 - Kassaärenden.  

 Kassör Lars Wallman delade ut och föredrog aktuell kassarapport. Glädjande 

 var det överskott som både Gäddisregattan och lägerverksamheten genererat.  

 Inga frågor fanns och rapporten lades till handlingarna. 

 - Nomineringar. 

 Valberedningen, representerad av Peter Ålund, bjöd in till nomineringar av  

 styrelsekandidater och funktionärer. 

 - Val av representant till Sthlms seglarförbund. Beslutades välja Mats Byström. 

 - Val av representant till NFBK. Beslutades välja Johnne Svensson. 

§ 4 Verksamhet. 

 Hamnen: Hamnfogde Bo Willén informerade att följande var på gång; 

 torrsättning 30/9 med förberedande arbete och sliptagning av båtar söndagarna  

  och 15 oktober. Samtliga båtägare skulle delta alla tre dagarna. Vidare var 

 uppgraderingen av elen långt kommen och pontonbryggorna höll på att byggas. 

 Den första pontonbryggan skulle läggas på plats under förberedande 

 arbetsdagen. Hamnfögderiet noterade därefter följande synpunkter från 

 medlemmarna för senare kontroll och åtgärd; stora stenblock ovanför gamla 

 klubbhuset orsakade av vägbygget, klena bultar till nya pontonbryggan, de 

 gamla proppskåpen borde säkras om de ska finnas kvar, anslagstavlan borde 

 flyttas till den trappa som används mest, dålig framkomlighet till 

 presenningsboden, klagomål på lyse i trapp o på bryggan. 

 Kappsegling: Kappseglingsledare Mats Byström tackade för ordet och 

 rapporterade att årets kappseglingar Boo fyr och Gäddisregattan hade 

 fungerat väl och framhöll funktionärernas utmärkta insatser. 

 Gäddisregattan samlade trettiotre yachter och seglarna var mycket nöjda med 

 SSGs arrangemang. Under hösten skulle en funktionärsträff ske den 26 oktober. 

 En önskan kappseglingskommittén hade inför framtiden var satsning på 

 utbildning för funktionärer -  inte minst med tanke på det stundande 

 hundraårsjubiléet.  



 Kappseglingskommittén föreslog följande kappseglingsprogram för 2007: 

 Boo fyr – Lilla Skratten 2 juni och Gäddisregattan 18-19 augusti. 

 Mötet beslutade att genomföra Boo fyr den 2 juni och att genomföra 

 Gäddisregatta även 2007 med datum 18-19 augusti. 

 Kappseglingskommittén antecknade att flera seglare anser att alla borde kunna 

 gå i mål på en familjeseglingen som Boo fyr – Lilla Skratten. 

 Klubbholmen: Tillsyningsmannen för Lilla Skratten Julle Karlsson berättade att 

 idén med ö-råd slagit mycket väl ut, att en arbetshelg just hade genomförts då 

 allt trä oljats in, jollarna tagits upp och det nya dasset fått slutfinish. Alla fönster 

 hade renoverats genom Sten Brunos försorg och Bertil Zethraeus hade 

 gjort en ny landförtöjning med husvagnskoppling till bryggan. Julle efterlyste 

 därefter tips om järnbalkar till en bastubrygga. Revisor Ove Ehn undrade om 

 och när ett förråd skulle byggas för att ytterligare öka vinsten från 

 Gäddisregattan. Slutligen meddelades att GYS, som lånat holmen för sitt 

 kräftkör, framfört sitt varma tack till SSG. 

 Juniorverksamhet: Ledaren för juniorverksamheten Julle Karlsson rapporterade  

 att årets läger genomförts i perfekt väder med bra vindar. Tjugoåtta barn och 

 ungdomar hade deltagit. Utvärdering skulle ske på en sponsorresa i oktober. För 

 första året hade en prova-på helg ordnats i juni. En ansökan till Handslaget 

 var inlämnad för medel att återknyta kontakten med gamla lägerbarn. 

 Övriga verksamheter:  Tjejverksamheten: Stina Åström och Gun Nilsson 

 berättade att tio Gäddistjejer hyrt båt och seglat i Kroatien. 

 Klubbmästare Yvonne Fergell bjöd in till pubafton 16 november, då 

 Gäddistjejerna skulle berätta om Kroatienseglingen och  till adventskryssning 

 till Lilla Skratten den 9 december. 

§ 5 Rapporter och skrivelser. 

 - Eskadersegling. Eskaderledare Nils Fergell berättade att tolv båtar med nitton 

 personer deltagit i årets eskadersegling mot T rosa. Bra stämning och trevligt allt 

 igenom.  

 - Gäddisflagga. Patric Stenberg meddelade att en Gäddisflaggad M30 deltagit i 

 Europacupen för M30 i Bodensjön. Johnne Svensson kunde fylla i med info om 

 att Gäddisvimpeln suttit i topp på Åke Matssons båt över Atlanten. Erik  Persson 

 hade under sommaren haft utbyte med Valdemarsviks segelklubb och 

 deras vimpel  pryder nu vårt klubbhus på Lilla Skratten och vice versa. 

§ 6 Övriga frågor. 

 Stefan Ahlgren informerade att sjöpolisen gjort en ny film om sjöfylleri för att 

 åstadkomma en attitydförändring. Filmen finns i Gäddis´ skåp och Stefan tog 

 tacksamt emot förslag till spridning.  

 Richard Carleson framförde kritik över sen information om vinterplats. 

 Slutligen diskuterades planerna på utbyggnad av Ryssviken. 

§ 7 Avslutning. 

 Nils Fergell tackade för idag och mötet avslutades. 

 

 Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 Gun Nilsson, sekr.   Nils Fergell, ordf. 

 

 

Klubbmästaren serverade förtäring till självkostnadspris under mötet. 


