
Protokoll fort vid Medlemsmote i Segel Sallskapet Gaddviken
 

Torsdagen den 16 april 2009 k119.00 i klubbhuset. 

§1. Motets oppnande 

Yvonne Fergell oppnade motet och halsade alia valkomna. Antalet narvarande medlemmar 

25. Narvarolistan som bilaga 1. 

§2. Motesfragor 

a.	 Val av ordforande och sekreterare 

Motet beslutade att Yvonne Fergell valdes till motesordforande och Anders Albjorn till 

sekreterare. 

b.	 Fraga om motet ar stadgeenligt utlyst
 

Motet beslutade att motet var stadgeenligt utlyst.
 

c.	 Arsmotesprotokoll 

Protokoll fran Arsmotet infort i Gaddviket nr 2. 

§3. Foreningsfragor 

Medlemsarenden: Perioden september 2008 - mars 2009 

a.	 Nya medlemmar/medlemmar med bat 

•	 Oscar Edqvist 

•	 Louise Fernstedt 

•	 Mattias Gunnrin 

•	 Tobias Pingel 

•	 Henrik Edberg + M22 nr 82 

•	 Julie Karlsson + ll-meter one design bat 

b.	 lamnat klubben under perioden medlemmar/medlemmar med bat: 

•	 Ann-Charlotte Everhorn 

•	 Carl-Fredrik Furtenbach 

•	 Margareta Furtenbach 

•	 Kjell Gardeler 

•	 Johan Plyhr (+Matilda och Philip) 

•	 Amanda Sandell 

•	 Sten-Gunnar Furtenbach avregistrerar sin Fingal- Galax 

•	 Henry Fall avregistrerar sin Storfidra 

•	 Anna-Karin Johansson avregistrerar sin IF 

•	 Jonas Samrelius avregistrerat sin yacht (Int 5 - Hazard II) 



• Peder Annderdahl+ bat Scampi - Sofia J 

• Tommy Hall + bat Lady H - Flushen 

• Andreas Hamrin + bat(Rubin - Sarimner) 

• Rafael Hedman + bat Amigo 23 

• Anders Paulsson + bat Beason 31 - Cayenne 

• Edvard Anghede + bat (NF) 

c.	 Styrelsen foreslar uteslutning p.g.a. bristande betalning 

•	 Maria Borjesson 

•	 Anders Ehlde 

•	 Sven Pfeifer 

d.	 Anstand 

•	 Hans Strandberg & Marika Zadler + 2 barn - "anstand" tv 

•	 Emelie Persson (junior) + "anstand" tv 

•	 Oscar Holmgren (junior) 

§4. Kassarapport 

Kassarapport per 31 Mars delades ut pa motet och presenterades av kassoren Lars Wallman. 

Eftersom inget anmarkningsvart fanns lades den till handlingarna. 

§5. Gaddviket 

Gaddviket atergar till svartvitt och kommer att produceras pa tryckeri igen. Kostnaden att 

producera i farg blev for hog i forhallande till budgetsamt att arbetsinsatsen att producera i 

egen regi blev for stor. 

§6. Verksamheter 

a.	 Kappsegling
 

Kappseglingsledaren Mats Bystrom informerade om foljande:
 

I. Rapportering kommande kappseglingar 

•	 Boo Fyr 23/5 

•	 Gaddis regattan 22-23/8 

•	 Paketsegling 12/9 

Paketseglingen innebar att alia tar med sig ett flytande paket som skall motsvara en 

flaska Vino Tino. Starten ar en Le Mans start. Pa era platser fardiga, spring! Vino Tinto 

index ar 1970 =4,25:-, ar 2009 =49:

II. Info 

•	 Nya LYS-regler, Svensk Respitsegling, alia dispensregler borta vid sanktionerade 

seglingar. 

• M22 RM eller hogre 3000:- ga i malbidrag. 



III. Pubkviill 14 maj 

Info om nya regler. 

IV. 20 maj funktionarsmote 

Alia valkomna aven icke funktionarer. 

b. Utdelning av pris 

A-B Rudolf Osterbergs Vandringspris delades ut till Gilbert Regazzoni - vinnare av 

distanskappseglingen pa Gaddisregattan. Ordforande Yvonne Fergell de lade ut priset 

och gratulerade Gilbert. 

Klubbholmen 

Tillsyningsman Margareta Hedsved informerade om foljande: 

•	 Material finns i stugan for alia for att mala etc., nar andan faller pa. 

•	 Vid skrattens oppnade ar alia valkomnade. 

•	 Under tiden for lagret ar Skratten forbjudet omrade for alia utom juniorer. 

•	 Bastubryggan inte klar. 

• Donationspengar skall paminnas om 

• Elverket skall slutforas. 

•	 Forslag pa att satta upp hangrannor for att fa vatten till bastu. 

OBS! Inget sjovatten i bastun. 

c. Juniorverksamhet 

Ledaren for Juniorverksamheten Julie Karlsson informerade om foljande: 

•	 Ny kokschef Mia 

•	 Lager i ar vecka 27. Avslutning 14/7. 

•	 9 anmalningar dags dato. 

•	 Sista anmalningsdag sista april. 

•	 Kostnad for lager 2500: - alit inklusive. 

•	 For aldrarna 9 - 16. 

•	 Att kunna simma ar ett minimikrav. 

d.	 Ovriga verksamheter 

•	 Klubbmasteriet 

- Arsfesten gick bra med ca 60 glada deltagare. Verkligen uppskattad av 

medlemmarna. Tack Maria! 

- Sillsexa den 8 maj 

•	 TjejSpa 2 juni 

•	 Tjejhelg pa Skratten 5-6 september 

•	 Gun vunnit lotteri i QSS. En segling vecka 44 i Medelhavet 

•	 Seniortraff - Seniorverksamheten ligger lagt 



§7. Hamnen 

a. Hamnfogden Erik Persson berattade om sina visioner. 

•	 Redan nu borjar planeringen infor upptagningen. 

•	 Tillfalle att komma med onskningar infor vintern. 

•	 Mojlighet till att bestalla extra bred plats. 

•	 Skall finnas plats for gangvagar. 

•	 Mata in tackstallningar. Hur manga batar gar in? 

•	 Hoja ordningen 

•	 Stadning. Gora vad vi kan under staddagar. 

•	 Renhallning. 

b. Infor sjosattningen 

•	 Boj utsattning sondagen den 19/4 enligt anslag. Borjar med mastbryggan 9.00. 

Stora bryggan 11.00 och resten kl13.00 

•	 Besiktigade av boj senast lordag 18/4 kl12 

•	 Marka boj och sten med namn. 

•	 Sjosattningen borjar lordagen den 26/4 kl 9.00 med frukost. 

•	 Viktigt med gallande forsakring. Ingen upptagning utan forsakring. 

•	 Sjosattningsfest (Ianspumpningsfest) efter 

•	 Varje trabatsagare skall ha egen pump. 

c. Sommarplatser 

d. Forsakring 

Motet pamindes om att en kopia av giltigt forsakringsbrev kontinuerligt lamnas in till 

klubben (galler saval sommar- och vinterliggare). Forsakringsbevis (kopia) kommer 

att finnas tillgangligt i parmen i klubbhuset. 

e. Vakthallning 

Ordforanden informerade om att vakthallningen utokats denna sommar. SSG: vecka 

18,21, 24, 37, 40 och 43. Mellan 22.00 - 04.00 samtliga veckor. Schema i klubbhuset. 

f. Vinteranmalan (aterinfors) 

§8. Rapporter och skrivelser 

a. Grannklubbsmote 11 november 2008. 

b. Parkering 

Parkeringen borjar fungera. Klubben arrenderar parkeringen och har anlitat Europark 

for overvakningen. 



§9. Ovriga fragor 

a. Jubileumskommiten 

Sammankallande i Jubileumskommitten ar Gun Nilsson 

b. Loppis 

Forslag pa loppis. Finnboda arrangerar. 

c. Grannklubbsmote 

Inbjudan till Nacka BK 28 April 2009 for att diskutera de gemensamma fragor som 

finns framst med tanke pa alia de byggprojekt som sker runt var vik. Fran SSG 

kommer Yvonne Fergell & Goran Lindholm. 

d. Baver i viken 

3 bavrar synliga i viken. Bevis finns pa traden vid klubbhuset. Aven utter och mink 

siktade! 

e. Gaddviket 

Motet uppdrog at styrelsen att det ar Gaddviket som galler som informationsplats 

eftersom inte alia medlemmar har tillgang till dator. Ordforanden bekraftade detta. 

Jonne Svensson skriver om oskrivna regler i Gaddis. 

f. Valberedningen 

18 maj hailer Valberedningen mote. Rapport till nasta medlemsmote 

§10. Avslutning 

Yvonne tackade for visat intresse och avslutade motet. 

Vid pennan Justeras 

Bade fore och efter motet serverades dryck med tilltugg av klubbmastaren 


