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Styrelsemöte Sandvikens segelsällskap 

Tid: Måndagen den 21 maj 2018 

Plats: Klubbstugan i Bångs, Sandviken 

Närvarande: Anders Olsson, Göran Cronwall, Jan Nord, Johan Wijk, Jonas Åström, 
Kjell Bergström, Marcus Hedenstedt, Nils Hagström, Rolf Jernberg 

Adjungerade: Kjell Krantz fr.o.m. punkt 4. 

  
 

1. Mötets öppnande HJ öppnar mötet kl. 17.40 

2. Bolagisering av Emma Man har möte på onsdag, men få ser ut att 
kunna delta. 
JN meddelar att bildning av det nya 
bolaget är begärt. 
Fem personer har accepterat plats i det nya 
företagets styrelse: Eva Hofstrand; Östen 
Petterson; Jan Nord; Per Nilsson. SSS ordf. 
får rätt att delta på mötena. Suppleanter: 
Marcus Hedenstedt och Sten-Åke 
Holmström. 
Den 30 juni gör fem av Emmas kaptener ett 
besök på Engelbrekt i Siljan. 

3. Reviderade stadgar för SSS Stadgarna fastslogs vid SSS extra årsmöte. 

4. Ekonomi JN meddelar att ekonomin ser ut som 
väntat den här tiden på året.  
Våra revisorer har uppmanat oss att se 
över vårt fastighetsbestånd. 

5. Bångs och hamnarna KB meddelar att Håkan Andersson, 56 ska 
bli stugvärd för Bångsanläggningen. 
HJ meddelar att Trebo hotell är intresserad 
av att erbjuda paket rörande Storsjön (t.ex. 
kanotpaddling, fiske, turer med Emma). 
SSS-skylten på bostadshuset ska bytas ut. 
KB meddelar att man håller på reparera 
grinden i Stenbruggan 

6. Rapport AU Det blir diskussion ang. försäkringar. Det 
ska upprättas listor på vad som får 
förvaras i båthus. 
Försäkringar kring kranlyft ska även ses 
över. 

7. Utveckling av hemsidan MH meddelar att 100 procent media 
kontaktats ang. den nya ”msemma.se”.  
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8. Rapporter från sektionerna  

8.1. Segling KK meddelar att på söndag inleds säsongen 
i form av Fribergs minne. Sammanlagt är 
drygt tio tävlingar planerade. 

8.2. Kanot RJ meddelar att man räknar med att 
komma igång med prova-på denna vecka. 
Två nya kanoter anländer i juni. Till dess 
hoppas man ha sålt fyra gamla. 
Man kommer inte satsa på Storsjöpaddeln i 
år. 
KB ska se över förvaring av K4:an. 

8.3. Vattenskidor Ingen representant närvarande. 

8.4. Emma Sjösättning imorgon. Första körningen på 
lösrdag. 

9. Nästa möte 2018-09-03 i klubbstugan 17.30. 

10. Mötets avslutande HJ avslutar mötet kl. 19.40 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
Henrik Jakenberg (mötesordförande) 

______________________________ 
 
Marcus Hedenstedt (mötessekreterare) 

 
 

 

 


