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Projekt Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte
Möte Medlemsmöte 2, 2015
Datum/Tid 2014-09-17 / kl. 19.00
Plats Klubbhuset Gäddviken

Deltagare

Gul=Närvarande

Jacob Hagberg Ordförande JH

Lars Wallman Kassör LW

Lena Karlsson Holmfogde LK

Lars Gradén Sekreterare LG

Henrik Edberg Klubbmästare HE

Lars Salomonsson Hamnfogde (del av tid) LS

Erik Persson EP

Göran Svensson GS

Gun Nilsson GN

Nils Fergell NF

Bosse Willén BW

Stene Bruno SB

Mason Lee ML

Katarina Svensson KS

Mikael Forslund MF

Tor Hedvall TH

Jacob Hagberg JH

Ulrika By UB
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Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar

1 Mötets Öppnande

1.1 Mötets Öppnande Ordförande öppnar mötet 

2 Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande

2.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Mötet meddelar att mötet är stadgeenligt utlyst.

3 Val av mötesordförande och 
sekreterare

3.1 Val av mötesordförande och sekreterare Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare.
Ordförande: Jakob Hagberg
Sekreterare: Lars Gradén

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

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

Mötet väljer som justeringsmän:
Nils Fergell
Erik Persson

NF
EP

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

via Gäddviket.

6 Bordlagda frågor från Årsmötet
6.1 Bordlagda frågor Det finns inga bordlada frågor från årsmötet.

7 Medlemsärenden
7.1 Inge Dalberg Tidigare ägare till Artemis Inge Dalberg har 

avlidit. Mötet håller tyst minut för den avlidne.

7.2 Styrelsen föredrar vilka som valts in som
medlemmar i SSG

Följande personer har valts in i SSG sedan 
medlemsmöte 1 2015:
Thomas Borg
Max Broomé
Ludvig Broomé
Ella Broomé
Saga Broomé
Erik Gustavsson
Anton Nordvall
Christoffer Nystrand
Alex Sjögren
Fredrik Ringblom
Siri Gyllensköld
Carolin de la Fe

LG
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7.3 Styrelsen föredrar personer som sagt upp
sitt medlemskap i SSG.

Inga personer har valt att lämna sällskapet sedan 
förra medlemsmötet:

LG

7.4 Styrelsen föredrar båtar som 
avregistrerats i perioden.

Inga medlemmar har avregistrerat sin båt sedan fg
medlemsmöte.

LG

7.5 Styrelsen föredrar båtar som registrerats i
perioden

Följande båtar har registrerats sedan fg 
medlemsmöte
Koster Monsun (Carolin De La Fe)
IF (Mikael Salomonsson)
RJ 85 (Malin Svalling) (Infört efter mötet)

LG

8 Motioner
8.1 Motioner angående tid då motioner ska 

vara inne två månader.
Mötet röstar för förslaget och därmed är 
stadgeändringen beslutad. Styrelsen administrerar
stadgeändringen

9 Ekonomi
9.1 Kassarapport Lasse Wallman fördrar ekonomin för mötet och 

delar ut resultat och balans -rapport. Alla 
verksamhetsgrenar har hållit sin budget utom 
Holmen. Holmen har haft extraordinära utgifter 
pga bryggrenoveringar etc.
Diskussion uppstår kring budgetering, 
kostnadsökning etc.

LW

9.2 Styrelsens arvode Styrelsens arvoden övertiger den nivå som 
skatteverket satt som skattebefriad. Frågan har 
diskuterats i styrelsen som förselår sänkning av de
arvoden som överstiger nivån (995sek) Styrelsen 
ber mötet om råd i frågan och mötets beslutar att 
bifalla styrelsens förslag till sänkning av 
arvodesnivåerna.

10 Hamnen
Allmän info från hamnen. Ett antal båtar har försvunnit från Hamnplan och 

har ersatts med nya.

Ändring av hamnförordning Nytt krav på bockar för fenkölade båtar införs i 
hamnförordningen.

Info

Ändring av hamnförordning Batterier får ej förvaras motorboden. Det finns en 
batteribod för detta ändamål. Justeringen beror på 
att det föreligger brandrisk.

Info

Ändring av hamnförordning Bensintankar, flaskor med brännbara ämnen och 
andra explosiva material får ej förvaras i båtarna 
när de är torrsatta.

Info
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11 Kappsegling
Paketsegling 26/9 Nästa lördag är det paketsegling. Anmälning kan 

ske på anslagstavlan i klubbhuset

12 Ungdomsverksamheten
Lägret firar 20-årsjubileum i år. Grattis!
Årets upplaga av seglarlägret var lyckat, som 
vanligt.

LW

13 Klubbholmen
Stängarhelgen 12 anmälda personer kommer att ha stängarhelg 

på skratten kommande helg. Skaffning kommer 
att serveras. 
En hel del underhåll och reparationer är 
planerade.

Lite från säsongen Under säsongen har mycket blivit gjort på 
Skratten. Bryggan gav sig iväg pga blåst och sjö 
och har därför fått ny förankring.
Bastun var på väg ut i sjön och har därför fått ny 
grundläggning.
Ett nytt förråd är byggt.
HE har anskaffat nya stolar till Skratten. Stort 
tack Henrik!
En flaggstång har blåst sönder och kommer att 
bytas till nästa år.
En brygga är trasig och kommer att lagas med 
material som finns på ön.

14 Klubbmästeri
Paketseglingen följs av ärtsoppa
Pubafton kommer framöver.
Frukost serveras vid torrsättning.

15 Rapporter och Skrivelser
15.1 Parkeringsfrågan Parkeringen är uppsagd. Under tiden de bygger 

nytt ställverk kan vi inte stå på parkeringen!!
Ersättningsparkering finns fn inte, men kontakt 
har tagits med kommun och närliggande 
fastighetsägare.
Möjligen kan vi hyra företagsparkering hos det 
vita huset. JH har tagit kontakt.
Möte tillsammans med de kringliggande 
klubbarna är bokat och vi försöker lösa frågan 
gemensamt.
Info kommer ut på hemsidan.
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16 Övriga Frågor
Nyttjande av klubbhuset Om man vill låna klubbhuset för privat bruk. 

Stene hanterar bokning av klubbhuset.
Stena funderar om det kan ta ut en avgift för lån. 
Styrelsen tar upp frågan på kommande 
styrelsemöten för diskussion. 
Erik Persson ger exempel.
Tor tycker att vi ska annonsera på hemsidan. Vi 
tar med frågan till kommande styrelsemöte.

17 Mötet Avslutas JH avslutar mötet.

Justering

Dat. Dat.

Nils Fergell Erik Persson
Justeringsman Justeringsman

Dat. Dat.

Jacob Hagberg Lars Gradén
Ordförande Sekreterare
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