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Projekt Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte
Möte Medlemsmöte 1, 2018
Datum/Tid 2018-04-12 / kl. 19.00
Plats

Närvarande

Klubbhuset, Gäddviken

Styrelsen

Bo Willén Ordförande                      BW

Gabriel Dahlbäck Vice Ordförande                GD

Carolina de la Fé Sekreterare                      CF

Lars Wallman                     Kassör                                LW

Jan Jäberg                           Kappsegl.ledare                 JJ

Kalle Karlsson                    Holmfogde                        KK

Medlemmar 

Stene Bruno                      SB

Erik Persson                                                                  EP

Tor Hedvall                                                                   TH

Ulrika By                                                                      UB

Yvonne Fergell                                                              YF

Nils Fergell                                                                    NF

Ove Ehn                                                                         OE 

Giulio Mola                                                                   GM

Mikael Salomonsson                                                     MS

Satu Valkama                                                                SV

Daniel Holmström                                                         DH

Peter Seybolt                                                                 PS

Victor Chan                                                                   VC  

Mason Lee                                                                     ML

Oskar Hellblom                                                             OH                                   

Conny Örnell                                                                 CÖ
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Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar

1 Mötets Öppnande

1.1 Mötets Öppnande Ordföranden öppnar mötet BW
2 Fastställande av dagordning
2.1 Fastställande av dagordning Detta medlemsmöte har ingen fastställd dagordning 

förutom medlemsärenden och de punkter som ska följas 
upp från årsmötet. Mötet är avsett för att diskutera frågor 
som medlemmarna på mötet vill ta upp. 

BW

3 Utstående frågor från Årsmötet
3.1 Stadgeändringar för andra gången: § 6. Avgifter Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för 

det kommande innevarande verksamhetsåret bestämmes 
vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra 
avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 
november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i 
förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: 
kommande behöver ersättas med innevarande på två 
ställen.

BW

3.2.1 Flaggreglementet 1 Efter att en av revisorerna väckt fråga om tolkningen av 
ordalydelsen i Sällskapets flaggreglemente, uppdrogs åt 
styrelsen att förtydliga detsamma på lämpligt sätt: 
Tidigare medlemsmötes tolkning om att alla medlemmar 
får föra standert kvarstår utan behov av ändring i stadgar. 
Detta skulle bli ett principbeslut. Principbeslut

3.2.1 Flaggreglemente 2 LW har skrivit en artikel i Gäddviket inför detta 
medlemsmöte som behandlar beslutet om 
flaggreglementet som fattades på ett tidigare möte –  se 
punkten ovan. LW hävdar att det beslutet strider mot 
stadgarna och att detta medlemsmöte bör upphäva detta 
beslut.

Omröstning ger 12 röster mot 7 för att upphäva beslutet 
från förra medlemsmötet.

Nu gäller: endast inregistrerade jakter får föra vimpel.
Det bör förtydligas att alla medlemmar oavsett standert är 
välkomna till Skratten
Omröstning gav att vi ska förtydliga stadgarna så att det 
blir tydligt vem som får föra standert. 
Ändring: endast inregistrerad jakt får föra standert.
Nytt Principbeslut

3.3 Betalningsvillkor - Styrelsen uppdrogs av mötet att förtydliga vad som 
gäller om betalningsvillkor för fakturor utställda till 
medlemmar: De ska betalas enligt förfallodatum på 
faktura. Principbeslut

3.4 Skrivelse från NFBK om giftfärger. - En skrivelse från NFBK om gifter i äldre – oftast sedan 
länge övermålade - bottenfärger. Dessa gifter (främst 
TBT) kan i framtiden behöva saneras och mötet beslutar 
att någon ska utbildas i ”XRF” (den teknik som kan 
avläsa färglagrens sammansättning medelst ljuspistol) för 
att undersöka hur många jakter på hamnplan som 
möjligen kan komma att behöva saneras. Nacka BK 
kommer att utbilda en person som kommer att hantera alla
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klubbar i viken.

4 Information från senaste 
styrelsemötet

Beslutades att förseningsavgifter på fakturor återinförs. 
Principbeslut

Hamnfogden tar över frånvarande vaktchefs uppgifter 
under sommaren 2018.

5 Medlemsärenden
5.1 Styrelsen föredrar vilka som valts in

som medlemmar i SSG
Inga nya personer har valts in i SSG sedan föregående  
medlemsmöte, årsmötet 8/2

CF

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

Följande personer har valt att lämna sällskapet sedan 
föregående medlemsmöte, årsmötet 8/2:

Thomas Bruno
Caroline Nordström

CF

5.3 Styrelsen föredrar båtar som 
avregistrerats i perioden.

Ingen medlem har avregistrerat sin båt sedan föregående  
medlemsmöte, årsmötet 8/2

CF

5.4 Styrelsen föredrar båtar som 
registrerats i perioden

Följande båtar har registrerats sedan föregående  
medlemsmöte, årsmötet 8/2

Erik Persson – Mälar 22
Fredrik Jahnke - Folkbåt
Torbjörn Kihlberg - Misil 2 

CF

5.5 Styrelsen föreslår personer för 
uteslutning ur föreningen

Följande medlemmar föreslås för uteslutning ur sällskapet
sedan föregående  medlemsmöte,årsmötet 8/2

Frida Strömberg
Malin Svalling
Frederick Svalling

Följande medlemmar har heller inte betalat 
medlemsavgift men mötet godkänner fullmakt för 
Styrelsen att:

Kontakta följande medlemmar och igen påminna om 
medlemsavgiften. Om de trots detta inte betalar så 
utesluts de.

Ruben Nilsson
Bobby Cyrus
Fredrik Ringblom
David Jäderlund-Tigler 
Kontakta anhöriga till 
Max Kaye-Riley
Zoe Kaye-Riley

LW

6 Motioner
6.1 Inga motioner har inkommit till mötet. BW
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7 Hamnen Avhandlas på höstens medlemsmöte

8 Kappsegling
8.1 Info 2 juni seglas Boo-Fyr tillsammans med SK våreskader

(ca 10 båtar) JJ och TH pratar ihop sig. 
Short Handed införs.
Annars mätetal som vanligt

Gäddisregattan inför också Short Handed
Lägg ut inbjudan i No Crew gruppen – Danne Eriksson 
tar hand om digital marknadsföring – vill gärna ha input 
från andra med kontaktytor, nätverk etc.
Konkurrerar inte med andra kappseglingar
Många idéer om hur vi ska få fler deltagare.
Invändningar som finns är att man vill kunna traila sina 
båtar och inte vara isolerade på en ö på lördagen.
Distansbanan på söndagen kan funka för No Crew, Större 
båtar som inte passar så bra för banseglingen kan var med
på lördagen.

En idé för marknadsföring som kom upp är att annonsera 
i båtklubbarnas klubbtidningar.

9 Ungdomsverksamheten
Lägret Ansvariga för lägret har kommit igång sent med 

förberedelserna i år.
GD och JL ligger på för att få ut anmälningsmöjligheter 
inför lägret.

Ledarbristen behöver fortfarande adresseras. 
Marknadsföring av lägret diskuteras som ett sätt att locka 
nya ledare.

GD

10 Klubbholmen
10.1 KK presenterar sig KK frågar medlemmarna om åsikter vad som behöver 

göras

SB - viktigast att få ordning på bojar och bryggor. 
Berättar om planerna med detta arbete
En brygga ska skrotas och två nya köpas in
Vi behöver kolla placering av stenar, kondition på kätting 
etc. Vi behöver en dykare – Leo Rigazzoni föreslås till 
dykarbete.

KK kollar vad det kostar med kranbåt han har kontakt 
med för att kunna lyfta bojstenar, som vi inte klarar själva

TH och SB - Viktigt att ha stenar som ligger kvar. I 
dagsläget är det natursten som lätt flyttar sig.

Våren för 3 år sedan hade vi ett antal bojar
Det finns en Dropbox med dokumentation
KK ska prata med Pia och Christian (fd Holmfogde) 

KK

10.2 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.

SB
TH
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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.
Runda stenar håller inte bryggorna på plats, hur tunga de 
än är. Fyrkantiga, räfflade, med plog i betong med rostfri 
ögla behövs -  finns på Pontech, Pontonbryggor.
Nylonlinor kan användas istället för Kätting - Seaflex

10.3 Urin KK vill ha kontakt med Härsö, som har ordnat en 
anläggning för detta, i förebyggande syfte.
Det nya dasset behöver detta, inte de gamla.

10.4 Elverket Hur mycket bränsle går åt per år?
60 l för regattan - SB
100 l för lägret - GD

EP

11 Klubbmästeriet BW
Pubafton - Diskussion Tankar kring ämnen 

– Segelmakare
       -      Granat – berätta om sjökort

– Studiebesök Svanevit
– Båt-el – Ladda batterierna
– Kurser – coachning från seglarförbundet. JJ 

kollar
– OH – vi har mycket erfarenheter inom klubben 

och vi kan ordna själva med olika teman – 
kappseglingsregler, meteorologi etc.

Frågan om det räcker med en pubkväll kom upp.

Inga beslut fattades.

12 Övriga Frågor
GDPR Ny personuppgiftslag träder i kraft den 25 maj.

YF kollar upp och skriver text till hemsidan och håller 
kontakt med LW som är registeransvarig.

Medlemsmatrikel
Yachtmatrikel
Hamnliggare

Medlemsmatrikel och yachtmatrikel ska tryckas i 
Gäddviket för att alla medlemmar ska få tillgång till en 
papperskopia. 
Uppdatera dessa med mobilnummer och ta bort alla 08-
nummer.
Hamnliggaren bör innehålla mobilnummer till alla som 
har plats i hamnen.

Gäddviket Medlemmarna uppskattar och läser Gäddviket och frågan 
lyfts om vi vill ha det i färg.

Hemsidan EP efterfrågar stylesheet till hemsidan för snygga 
utskrifter
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Gäddiseskadern TH har en FB-grupp för eskadern där de skriver vart de 
tänker segla varje dag.
Gäddas-eskadern vattnas ur mer och mer. 
Förra sommaren var det ca 10 deltagande båtar
Samling Härsö Söndag före v. 29 Ingen plan innan.

Gör reklam för eskadern på SSG's FB-sidan, hemsidan 
och påminn när det börjar närma sig.

UB och TH 

TH
UB

Pubafton Räcker det att ha en pubafton?

Tankar kring ämnen 
– Segelmakare

-Granat – berätta om sjökort
– Studiebesök Svanevit
– Båt-el – Ladda batterierna
– Kurser – coachning från seglarförbundet. JJ 

kollar
– OH – vi har mycket erfarenhet inom klubben och

vi kan ordna själv med olika teman – 
kappseglingsregler, meteorologi etc.

Batteriskåpet – Permanent ström och ordentliga uttag i 
batteriskåpet efterfrågas av SB. Styrelsen tar till 
sig detta.

Maskiner i verkstaden Anser att alla maskiner som står i verkstaden bör ha namn
och nummer så att alla medlemmar kan kontakta ägaren 
och höra om det är ok att låna
Budget för att förse maskinerna med vassa blad och 
klingor
BW alla maskiner som står där ska vara till allmänt 
förfogande, budget har vi inte kommit igång med. Vi har 
planer på att dela ut körkort för att använda maskinerna.
HE är ansvarig för detta

PS

Vi har bara e-postadresser till ca 70-80 medlemmar av 
240 medlemmar. 
Kallelse till mötet har gått ut genom mejl och i Gäddviket
Vi har informerat medlemmar genom olika medier om att 
vi vill ha in mejladresser. Förslag om att be de 
medlemmar som vi saknar mejladress till om detta genom
fakturorna.

På söndag är det Boj-iläggning. Vi börjar kl 10.
Tider för olika sammankomster saknas. Styrelsen kollar 
upp detta.

Båthall 2 – protestera som klubb – verkställes av BW
TH lägger in detta!

BW
TH

17 Mötet Avslutas BW avslutar mötet.

Justering
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Dat. Dat.

Bosse Willén Carolina de la Fé
Ordförande Sekreterare
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