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Protokoll Segel Sällskapet Gäddvikens medlemsmöte nr 2–2013 
torsdag den 19 september i klubbhuset 
 
Deltagare 
23 medlemmar deltog 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Sofia Broomé hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 2  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
 Ordförande informerade om att Gäddviket inte kunnat skickas ut i tid och att 

sekreteraren med styrelsens hjälp därför fått skicka kallelsen med e-post och vanlig 
post. Synpunkter framfördes om att vissa medlemmar inte fått kallelsen i tid och den 
hade heller inte lagts ut på hemsidan och medlemmarna diskuterade om mötet kunde 
hållas. Mötet enades om att så var fallet. Kallelser till medlemsmöten får enligt tidigare 
mötesbeslut skickas med e-post. Rune Matson ville att frågan skulle tas upp på nytt. 
Frågan tas upp igen under § 14 övrigt.  

 
§ 3  Val av mötesordförande och sekreterare 
 Sofia Broomé valdes till mötesordförande och Jacob Hagberg till mötessekreterare, då 

ordinarie sekreterare anmält förhinder till mötet. 
 
§ 4  Val av justeringsmän  
 Margareta Hedsved och Bobby Cyrus valdes till justeringsmän 
 
§ 5  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6  Medlemsärenden 
         Sedan förra medlemsmötet har följande förändringar skett:   
  
 Medlemmar in  

Johan H-son Kjellgren 
Juno Söderlind 
Otto Hermansson 
Leo Hermansson 
Emil Jakobsson 
Zoe Kaye-Riley 
Erik Korsén 
Ellen Lundbom 
Jennifer Lindelöf 
Vilda Svärdendahl 
Zeb Svärdendahl 
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Oskar Tegström 
Anton Lindström  
 
Medlemmar ut 
Anna-Karin Hammarsten 
Petter Olander 
David Nordvall 
Dennis Nordvall 

 
Båtar in 
Viktor Chans Albin Alfa 
Johan H-son Kjellgrens Segeleka Med sprisegel 
Lars Nordlunds A22 Refug 
Yvonne Fergells IF Rödnäbba 

 
Båtar ut 
Kjell Stenströms M22 
Viktor Chans Compis CO28 
Rune Matsons IF Rödnäbba 

 
§ 7 Kassarapport 
 7.1 Lars Wallman drog kassarapporten. Slutsatsen är att klubbens kassa ser bra ut och 

vi kommer att göra ett litet positivt resultat.  
7.2 Det finns fortfarande en sparfond som innehåller ca 25 000 kr som idag inte har 

något särskilt syfte. Medlemsmötet tillfrågades om de har synpunkter för hur 
denna fond skulle kunna användas och bad mötet fundera på det fram till § 14 
övriga frågor. 

 7.3 Lars W påpekade att ersättning för utlägg måste begäras under innevarande år och 
man kan inte komma flera år senare och begära ersättning för utlägg. En fråga 
kom upp att det saknas blanketter ibland för ersättning. Lars W. och Bosse W. 
kommer att ordna så att dessa läggs ut på hemsidan. 

 
§ 8  Hamnen 
 8.1 Lars Salomonsson gick igenom vilka nya båtar som kommer upp på hamnplan i 

höst. 
 8.2 När det gäller miljöåtgärderna påpekades att klubbens miljöplan och åtgärder nu är 

godkänd av kommunen.  
 8.3 Klubben har också lämnat in och fått godkänt en dispens från strandskyddslagen 

för alla klubbens bryggor. 
 8.4 Hamnens ekonomi är mycket god och el–projektet är avslutat så när som på en 

slutinspektion. Klubbhuset har fått nya kontakter och det som återstår är en 
luftvärmepump för klubbhuset. 

 8.5  Hamnförordningen uppdateras. Lasse påpekar vikten av att dra ut 220 V-
kontakterna när man inte är i hamnen och detta kommer att stå i 
hamnförordningen. Man kommer också att gå igenom 
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brandsläckningsutrustningen i hamnen. Rutinerna kring upptagningen har justerats 
och förbättrats. 

 
§ 9 Kappsegling 
 9.1  Två kappseglingar har genomförts Boo fyr och Gäddisregattan. 

Kappseglingsledare Jan Jäberg summerade hur detta gått. 17 båtar deltog på Boo 
fyr och 23 på Gäddisregattan. Paketseglingen återstår på Gäddisdagen den 28/9.
  

 9.2 Kappseglingskommittén har beslutat om nästa års kappseglingsschema. Man 
föreslår att Boo fyr seglas den 31/5, Gäddisregattan 16-17/8, paketsegling 27/9. 

 
§ 10 Ungdomsverksamheten 
 Katarina Svensson var inte närvarande men det finns en utförlig redovisning av 

sommarens seglarläger hemsidan. 
 
§ 11  Klubbholmen 
 11.1 Lena redovisade vad som hänt på Lilla Skratten. Öppnahelgen hölls en helg senare 

än normalt med en god uppslutning. Midsommarfirande hölls på Lilla Skratten, 
också med god uppslutning. 

  Man har renoverat startpaviljongen och markiser har ordnats till verandan. 
Material till att bygga ut klubbhuset har fraktats ut till ön och man har ordnat 
bojar, bastun, renoverat dassen mm.  

   Under stängahelgen planerar man att påbörja arbetet med att bygga tillbyggnaden.  
 11.2 Man kommer att bjuda in till adventsfirande den 30/11. 
 11.3 Förslag om ändring av stadgarna för att klargöra vem som har rätt att lägga till 

vid Lilla Skratten. 
Då det i dagsläget är oklart vad som gäller för att få lägga till vid Lilla Skratten har 
styrelsen tagit fram ett förslag som Sofia och Jacob presenterade. (Se bilaga 1.) 
Grundtanken i förslaget är att alla som utnyttjar Lilla Skratten ska dela på 
kostnaderna för underhållet på ön medan de som inte utnyttjar klubbholmen inte 
ska behöva betala för det.  
Förslaget har tagits fram mot bakgrund av att personer med båtar som inte har 
sommar- eller vinterplats i Gäddviken men som ändå har registrerat in sina båtar i 
klubben har börjat avregistrera dem, eftersom stadgarna inte kräver en registrerad 
båt för att lägga till vid klubbholmen.  
 

 En majoritet av de närvarande var emot den föreslagna stadgeändringen.  
Kritiken gick framför allt ut på att alla medlemmar ska få lägga till vid Lilla 
Skratten och att alla därmed bör vara med och dela på kostnaderna.  

 Andra förslag som framfördes var: 
• Att alla medlemmar som äger en båt ska tvingas registrera in den i klubben.  
• Att det endast ska vara medlemmar med registrerade båtar som ska få föra 

standerten och att förslaget att standert kan föras på båtar som endast betalat 
yachtavgift innebar en urvattning av betydelsen av standerten.  

• Att klubben skickar ut medlemskort till alla medlemmar som kan användas 
som bevis för att man kan lägga till vid Lilla Skratten. 
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• Att hamnavgift ska kunna betalas per gång när man utnyttjar klubbholmen. 
• Att de som bara utnyttjar Skratten ett fåtal gånger inte ska behöva betala. 
• Att sänka inregistreringsavgiften för att få in fler båtar.  

 
Styrelsen påpekade att systemet idag innebär att ca 90 registrerade båtar betalar för 
underhållet av Skratten. Ca 50 av dessa är inte hamnliggare och kan i teorin 
avregistrera sina båtar och slippa yachtavgift och ändå få tillgång till klubbholmen. 

 
Om kostnaderna för klubbholmen sprids på alla medlemmar ökar medlemsavgiften 
från 370 till ca 450. Om detta får till följd att vissa medlemmar går ur klubben 
stiger medlemsavgiften ytterligare. Det blir även fallet om man inför ett 
stödmedlemskap, där man inte är med och betalar för klubbholmen. Det verkade 
dock vara en minoritet som stödde denna lösning. 

 
Slutsats: Diskussionen har visat att det finns mycket delade meningar om vem som 
ska betala för kostnaderna för vår klubbholme. Det ska dock påpekas att 
finansieringen idag inte är ett problem utan det är alltså FÖRDELNINGEN av 
kostnaderna och att det är en otydlighet i stadgar och förordningar om vem som 
har rätt att lägga till vid klubbholmen, som är problemet. 

  
Då styrelsens förslag inte fick stöd av medlemsmötet och inga alternativa förslag 
med ett brett stöd finns, bordlägger styrelsen frågan och konstaterar att det 
nuvarande systemet att registrerade båtar betalar yachtavgiften som går till 
underhållet av klubbholme gäller fortsatt.  Mötet har dock tydliggjort att man anser 
att alla som är medlemmar i SSG ska ha rätt att lägga till vid Lilla Skratten. 

 
Medlemmar med alternativa förslag kan framföra dessa i form av motioner i vanlig 
ordning.  

 
 
§ 12  Övriga verksamheter 
 Klubbmästeriet  

  Gabriel Dahlbäck berättade att man kommer att ordna ärtsoppa mm som vanligt 
till paketseglingen och frukost vid upptagningen. 

   Man efterfrågar förslag till ny lokal för årsfesten. 
 
§ 13  Rapporter och skrivelser 
 Det kommer att vara ett samverkansmöte med NFBK i SSGs klubbhus den 25/9. 
 
§ 14  Övrigt 
 14.1 Frågan om hur sparfonden skulle kunna användas togs upp igen och följande 

förslag kom fram. Pengarna avsätts till hamnen, till miljöarbete, till nya stolar och 
bord till verandorna i hamnen och på Skratten, till katastroffond för oförutsedda 
utgifter, porto för utskick till medlemmar. 

14.2 På frågan om adresser för att kalla till möten konstaterades att det är 
medlemmarnas ansvar att se till att klubben har en uppdaterad e-post och 
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postadress. Mötet beslutade att alla medlemmar ansvarar för att meddela klubben 
korrekt e-post och postadress.  

14.3 Det kommer även fortsättningsvis vara Gäddviket som gäller för kallelser till 
medlemsmöten och årsmöten men om Gäddviket fallerar kommer e-post och 
pappersbrev även fortsättningsvis att användas.  

14.4 När det gäller matrikeln anses fonten vara för liten och innehållet borde uppdateras. 
14.5 Lars W. konstaterade att det är fler båtar på hamnplan nu är tidigare vilket innebär 

att det saknas ca 2-3 skåp. Han ber därför de som inte behöver ett av sina skåp att 
avstå ett av sina skåp till de nya hamnliggarna. 

14.6 Alla nya hamnliggare borde få en fadder tilldelad, ansåg John Svensson.  
 Styrelsen ska titta på det. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet    
 
 
 
Jacob Hagberg    
 
 
Justeras 
 
 
 
Sofia Broomé         Margareta Hedsved          Bobby Cyrus            
 


