
Protokoll Medlemsmöte 2 2016 SSG

Projekt Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte
Möte Medlemsmöte 2, 2016
Datum/Tid 2016-09-15 / kl. 19.00
Plats Klubbhuset Gäddviken

Deltagare

Gul=Närvarande

Bo Willén Ordförande BoW

Lars Gradén Sekreterare LG

Henrik Edberg Klubbmästare HE

Lars Salomonsson Hamnfogde LS

Carolina de la Fe Suppleant CF

Gabriel Dahlbäck Vice Ordförande GD

Jan Jäberg Kappseglingsledare JJ

Erik Persson EP

Gun Nilsson GN

Mats Byström MN

Stene Bruno SB

Mason Lee ML

Sofia Broomé SB

Thomas Borg TB

Göran Lindholm GL

Lars Wallman LW

Lars Anders Johansson LAJ

Victor Chan VC

Bo Willén BW

Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar

1 Mötets Öppnande

1.1 Mötets Öppnande Ordföranden 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: Bo Willén
Sekreterare: Lars Gradén
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4 Val av två justeringsmän att jämte 
ordföranden 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:
Gabriel Dahlbäck
Henrik Edberg

BoW

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

Gäddviket nr 4 2016.
BoW

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

7 Medlemsärenden
7.1 Styrelsen föredrar vilka som valts in 

som medlemmar i SSG
Följande person har valts in i SSG sedan föregående 
medlemsmöte:

Rohan Callander
Kjell Johnsson
Fredrik Jahnke
Bo Bethge

LG

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

Följande personer har valts ur sällskapet sedan 
föregående medlemsmöte:

Jan Erik Lutti

LG

7.3 Styrelsen föredrar båtar som 
avregistrerats i perioden.

Följande medlemmar har avregistrerat sin båt sedan 
föregående medlemsmöte.

Daniel Holmström Seacat

LG

7.4 Styrelsen föredrar båtar som 
registrerats i perioden

Följande båtar har registrerats sedan föregående 
medlemsmöte

Daniel Holmström Albin Viggen

LG

8 Motioner
8.1 Stadgeändring publicerad i 

Gäddviket.
Styrelsen har föreslagit ett antal ändringar av stadgar

som är presenterade i Gäddviken nr4 2016

Till  röstlängd  som består  i  närvarande  enligt  ovan
skall tilläggas Nils och Yvonne Fergel har lämnat en

fullmakt  och  sina  röster  för  samtliga  föreslagna
stadgeändringar. 

Mötesordföranden föredrar ändringarna av respektive

paragraf  före  omröstning  av  respektive  paragraf.
Mötesdeltagare  lämnas  möjlighet  att  lämna

synpunkter och ställa frågor till styrelsen. I synnerhet
§11  väcker  debatt  och  sammanfattas  övergripande

nedan.

Ändring av §2 Medlemskap

BoW
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Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip
enhälligt av mötet.

Ändring av §6 Avgifter

Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip
enhälligt av mötet.

Ändring av §11 Styrelsen

Ändringen röstas igenom med 13 röster för förslaget
och 5 röster mot. Röstningen är den första i en serie

av två.
Stadgeändring  väcker  debatt  på  mötet  och  en

omfattande diskussion föregår omröstningen.
Synpunkt  framkommer  att  det  är  olyckligt  att

personer  med budgetansvar  inte regelmässigt  måste
delta regelbundet  på styrelsemöten,  vilket försvagar

styrelsearbetets samordning. Beslut som till exempel
rör  prioriteringar  mellan  olika  verksamheter

försvåras.
Själva  budgetarabetet  kräver  närvaro  av

styrelsemedlemmar  vilket  i  viss  mån  försvårar
ordförandens arbete med att leda styrelsearbetet.

Att  lätta  på  styrning  via  stadgarna  att  delta  i
styrelsearbetet underlättar arbetet för valberedningen

att hitta personer som vill delta i styrelsearbetet.

§12 Styrelseledamöternas åligganden
Mom. 3 

Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip
enhälligt av mötet.

Mom. 5,6,7,8 och 10
Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip

enhälligt av mötet.

§15 Flaggreglemente
Ändringen  röstas  inte igenom  av  mötet  i  princip

enhälligt

§18 Allmänt arbete
Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip

enhälligt av mötet.

§19. Hamnen
Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip
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enhälligt av mötet.

§20. Holmen
Ändringen  röstas  igenom  en  första  gång  i  princip

enhälligt av mötet.

9 Ekonomi
9.1 Kassarapport Klubbens kassör hade ej möjlighet att delta i mötet 

och någon detaljerad genomgång av klubbens 
ekonomi genomförs ej.
Styrelsen meddelar att vi följer beslutad budget.

10 Hamnen
10.1 Info från hamnfogde Hamnens underskrider sin budget något vilket ger ett 

litet överskott.
LS

Info från hamnfogde Justeringar av ombyggnadsprojektet med slipspelet 
har genomförts med montering av ett motstånd 
(elkomponent)

LS

Info från hamnfogde Förberedande torrsättning kommer att genomföras 
24/9 klockan 09:00-13:00

LS

Info från hamnfogde Torrsättning kommer att genomföras 8/10 LS

10.2 Info från hamnfogde Allarmerande få försäkringsbevis är insatta i härav 
avsedd pärm. Båtar utan försäkringsbevis kommer ej 
att torrsättas.

LS

Info från hamnfogde Lasse påminner om att det är hans sista period som 
hamnfogde. Han är på ”målrakan”.

LS

11 Kappsegling
11.1 Info från kappseglingsledaren Gäddisregatta den 13 till 14 augusti är genomförd 

och kappseglingen och arrangemanet var i vanlig 
ordning lyckad. Vädret var fint och arrangemanget 
gav ett litet överskott.

JJ

11.2 Info från kappseglingsledaren Paketseglingen genomförs traditionsenligt även detta 
år och genomförs 24/9 Anmälan görs på 
whiteboarden i klubbhuset.

JJ

11.3 Info från kappseglingsledaren Bidrag finns att söka för kappseglande båtar som 
deltar i en av Seglarförbundets sanktionerade 
tävlingar.

JJ

12 Ungdomsverksamheten Bra läger, förlorade mot tbk, stenar mm
12.1 Årets läger var lyckat. Dessvärre vann TBKs 

ungdomar mot SSGs i den årliga kappseglingen 
mellan klubbarna.

13 Klubbholmen
13.1 Bojstenar på L:a Skratten behöver förbättras. 

Planering av detta arbete pågår.

14 Klubbmästeriet Inget att rapportera
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15 Rapporter och Skrivelser Inget att rapportera

16 Övriga Frågor
Revisionsrapporten Revisionsrapporten 2014 och 2015 innehöll många 

synpunkter på styrelsens arbete. 
Styrelsen har svarat revisorerna i sak på de 
synpunkter som lämnats i dessa rapporter skriftligt. 
Detta skriftliga svar är tidigare skickat till 
revisorerna.
Sekreteraren läser upp det skriftliga svaret till 
revisorerna på mötet. 
Frågan diskuteras av mötet efter uppläsning. 
Styrelsens uppfattning är att revisorerna gått utanför 
sitt uppdrag vilket revisorerna på tidigare möten 
bestridit.
Ingen av revisorerna var närvarande på mötet.

LG

Mötet Mötet ger Valberedningen i uppdrag att se över val 
av revisorer.

17 Mötet Avslutas BoW avslutar mötet.

Justering

Dat. Dat.

Henrik Edberg Gabriel Dahlbäck
Justeringsman Justeringsman

Dat. Dat.

Bosse Willén Lars Gradén
Ordförande Sekreterare

Bilaga. 
1. Skrivelse från Styrelsen till Revisorerna
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