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Protokoll medlemsmöte nr 1 i Segel Sällskapet Gäddviken: 
Torsdagen den 12 april kl 19.00. Plats: Klubbhuset. 
Deltagarlista bifogas protokollet 

Dagordning: 
1. Mötets öppnade 19 10 
2. Mötets stadgeenliga utlysning  

Ja 
3. Val av mötesordförande och sekreterare  

Sofia Broomé ordförande 
Gustaf Holgersson, sekreterare 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att 
räkna avgivna röster  
Yvonne Fergell  och Göran Svensson 

5. Fastställande av dagordning  
Godkändes 

6. Bordlagda samt bearbetade frågor från årsmötet 
Stadgeändringar:  Tillsyningsmannen för klubbholmen åligger: 
  att leda Ö-rådets uppgifter och att föra dess talan i styrelsen 

 att utöva tillsyn över holmen med klubbhus, övriga byggnader 
 och bryggor, fasta inventarier och materiel 

 att rapportera om tillståndet på holmen till styrelsen samt att 
 även rapportera nödvändiga underhålls- och 
reparationsarbeten 

 att utse och leda erforderlig arbetsstyrka för allmänt arbete på 
 holmen eller att utse lämpliga arbetsledare härför 

 att inom ramen för beslutad budget köpa in erforderliga verktyg 
  och övrig utrustning för holmen  

Stadgeändringen Godkändes 
 Det föreslagna stadgeändringsförslaget att som 2§ införa: 
 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
 Godkändes av medlemsmötet 

7. Medlemsärenden 
Styrelsens förslag till  
Uteslutning av medlemmar pga uteblivna medlemsavgifter: 
Jim Bruno+båt, Anna-Karin Hammarström, Anna von Schewen (förnyade 
försök sedan uteslutning), Elin Fürsten,  
Beträffande Tony Herteby+båt talar Erik Persson med Tony som meddelar 
styrelsen Tonys avsikt, Varefter styrelsen beslutar. 
Godkändes av medlemsmötet 
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8. Uträde: 
Vigge Tran, Ina & Ellika Osterman 
Inval: 
Ulrika By, Lars Gradén Fredrik Wigelius, Patrik Nyberg, (alla IF) 

9. Kassarapport 
Balans & Resultatrapport utdelad, bifogas protokollet 
Intäkter från förra året överförda till innevarande år. 
Nuttens minnesfond kommer att används för miljöändamål. 
Sparkontot. Enligt Yvonne skulle pengarna gå till hamnen. Medlemmarna 
skall dock lägga förslag i brevlådan, och styrelsen kommer sedan att besluta 
om lämpligt ändamål. 
Förslag att fonderna bör redovisas som separata konton, godtogs 

10. Hamnen 
Miljöåtgärder enligt HAVS utredningen.  
1 Spolplatta med trestegsrening för båtbottengiftfärger.  
2 Spola på land för icke giftiga färger. 
HAVS utredningen anser alla bottenfärger som giftiga båtbottenfärger. Vi får 
ligga vid kaj, men inte högstryckstvätta båtbotten  
Vårt val står som enligt följande: 
1 Spolplatta för giftiga bårbottenfärger 
2 Vårt dokument. Kommun har godkänt detta. Fortsatt samarbete med 
kommunen. Yvonne har också satt ihop ett bra som 
spolanläggningmensdokunent. 
Vi har i samband med detta fixat pontoner som ska fungera som ram för 
tvättanläggning. 
Vi går vidare med förslag #2, dvs vårt.  
Hur gör vi med de bottenfärger vi redan har? (Slipa bottenfärg med 
dammsugare – vi borde skaffa en industridammsugare.) 
Inventering av vilka som har giftiga bottenfärger. Har man giftig bottenfärg 
på båten ska man ta hand om den (med dammsugare eller samla upp den) 

11. Kappsegling 
Gastbank kommer att ordnas 
De nyinvalda medllemarna med IF-båtar kommer att delta i SS Vikingarnas 
torsdagsseglingar och behöver alltså gastar. Lämpligt för våra juniorer att lära 
sig mer! 
15 maj  Funktiontionärsträff 
 Trimkväll + PUBkväll 
1 juni  Boo Fyr – Skratten. Medlem får bjuda in utomstående. 
8/9 juni Stockholm Star Cup 
17/18 augusti Gäddisregattan 
28 september Paketsegling  
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12. Ungdomsverksamheten 
Vecka 27 (1 – 7 juli) Seglarläger (10 nya barn+ 20 gamla barn). Anmälan kan 
ske på webben. Sista anmälningsdag 30  april.  
Två trissjollar till Vikingarna. Vi kan använda Vikingarnas material hur 
mycket vi vill. SM i Trissjolle sker dessutom hos Vikingarna i augusti. Vi 
försöker få fram en inmätt Trissjolle till detta SM. 
Det saknas ledare!  

13. Klubbholmen 
 Lång brygga (fyra m) kommer att fraktas ut. Motsvarar den skrotade. 
 Tillbyggnad av Klubbhuset. 
 Reparation av kopplingar. Målning Startpaviljongen och Klubbhuset.  
 Grill & Vårfest den 26 maj för att öppna L:a Skratten. 
 Midsommar: Organisering på gång. 
Övriga verksamheter 
 3 maj Sillsexa den kl 9 20 
 20 maj Sjösättningsfrukost  

14. Rapporter och skrivelser,  
Bro över Svindersviken, 19 m segelfrihöjd. Startdatum inte klart.  
Önskemål från SSG om byggstart under vintern 
Ingen sammanslagning SBF SSB 
Åke Mattsons alla böcker finns numera till utlåning i vårt bibliotek  

15. Övriga frågor  
 Minnesfonden Nutten 10’ till miljöarbete 
 Tyst minut för Lalle Fürst. Nekrolog i DN 11 april, finns även på 
 anslagstavlan 
 Förslag om fadder för introduktion av nya medlemmar! Jonne fadder i 
 första hand 
 EN Vaktliggare upprättas av Jacob. Telefonnummer till de andra 
 klubbarna. 
 Sjösättning 20 april gäller än så länge. Onsdag/torsdag meddelas om det 
 blir sjösättning den 20 april 
 Reservhelg behöver vi tänka på till nästa år.  
16. Mötet avslutades kl 20 50 

 
Sofia Broomé   Gustaf Holgersson 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Yvonne Fergell     Göran Svensson 


