
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 02 2011 
 

Datum: 5 maj, 2011 

Tid: 17.30 – 19.30 

Plats: Kansliet 

 

Närvarande 

Göran Wijk, ordförande. 

Kjell Bergström 

Mats Eriksson 

Sten-Åke Holmström 

Henrik Jakenberg 

Leif Nordström 

Lisa Othzén 

 

Bo Nilsson, adjungerad punkt 14 

 

Förhindrad 

Christina Jackson 

 

1. Mötets öppnande  
Göran hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet därmed öppnat. 

 

2. Protokoll från föregående möte 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 

Leif redogjorde för föreningens ekonomi.   

Påminnelse skickas ut till medlemmar som inte betalt sina avgifter. Av påminnelsen skall 

framgå att om betalning inte inkommit inom 10 dagar avaktiveras taggen.  

 

Elkostnaderna är fortsatt höga, Kjell undersöker alternativet med att installera en 

luftvärmepump i verkstaden, stenbryggan 

  

4. Hemsidan 

Utbildning i hemsidan genomförs av leverantören, 100 % Media. Fem personer från 

Segelsällskapet deltar. 

 



5. Sjösäkerhetsdagen 2011 

Mats redogjorde för dagsläget avseende utställare. Återstår en del att reda ut men Mats 

räknar med att arrangemangen kommer att genomföras som planerat. 

Mats kontaktar Annonsbladet om annonsering. 

 

6. Motorbåtssektionen 

En motorbåtssektion är under bildande med följande interimsstyrelse 

 

 Anders Olsson, ordförande 

 Mats Eriksson, sekreterare 

 Anders Carlsson, kassör 

 Håkan Berggren, ledamot 

 Stefan Kvist, ledamot 

 

Styrelsen efterfrågar en aktivitetsplan att presentera vid styrelsemötet 7 juni. Styrelsen 

föreslår att sektionen arrangerar en lyskväll koordinerad med övriga båtklubbar i 

Storsjön. 

 

7. Bångs 

Styrelsen gav Bångskommittén i uppdrag att undersöka orsaker bakom den dåliga lukten i 

klubblokalen 

 

8. Emma 

Besiktning den 17 maj, sjösättning den 23 maj varefter stabilitetstest genomförs. Första 

turen är inbokad 1 juni. 

 

9. Vakttjänst 

Vaktpassen har börjat. Bra artikel om verksamheten har varit införda i GD. Beröm åt 

medlemmarna från polisen. 

Kodlås är installerade i vaktlokalerna och nya handlampor är inköpta. 

 

10. Prickning 

Lägeskontroll av prickarna har gjorts, ett fåtal har behövde justeras efter vintern. 

 

11 Dolittle 

Båten är sjösatt efter en omfattande reparation. Till stora delar har detta utförts med hjälp 

av kommunal och egen personalpersonal. Värdefulla insatser har gjorts av Östen och 

Allan. 

 

12. Lyftkranar 

Besiktning av kranarna har resulterat i några påpekande som måste åtgärdas, inget 

påpekande har resulterat i förbud mot användande. 



 

13. Sponsring 

Arbetet med att fortsätta arbetet med sponsorer skall fortsätta. Mats samordnar arbetet 

och alla bidrar med sina kontakter. 

 

14. Arbetsmarknadsutbildning 

Vi har en resurs som arbetar i hamnarna under sommaren inom ramen för fas 3. 

 

15. SSS 100-årsjubileum 

Göran har kontaktat Lars Halvarsson som bidrar med bildmaterial till kommande 

jubileumsskrift. 

 

Gensvaret efter det utskick som gjorts har helt uteblivit. 

 

I dagsläget är följande aktiviteter  

 Jubileumsbok 

 Fotoutställning 

 Familjefest för medlemmarna 

 Aktiviteter under året 

Storsjödagen enligt tidigare använt koncept. 

 

Ett separat möte kring 100-årsjubileet planeras den 30 maj. 

 

Henrik gör ett förslag till agenda för mötet. 

 

16. Mötets avslutande 

Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte 6 juni 17.30 

i Bångs. 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

……………………………….  ………………………………… 

Henrik Jakenberg     Göran Wijk 


