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Styrelsemöte Sandvikens segelsällskap 

Tid: 17.30 måndagen den 3 september 2018 

Plats: Klubbstugan i Bångs, Sandviken 

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

 

1. Mötets öppnande HJ hälsar alla välkomna till detta första 
möte utan Emmasektionen. 

2. Organisation efter avknoppning 
av Emma 

HJ poängterar att SBABs stadgar ger SSS 
ordförande en automatisk plats i styrelsen.  

3. Avtal mellan SSS och Storsjöns 
båtliv AB 

HJ meddelar att mycket kvarstår inom 
detta område. 

4. Ekonomi JN går igenom siffrorna. Värt att notera är 
att vi har stora telekom-kostnader och att 
det saknar diverse försäkringar för ideellt 
arbetande personal.  
Rapporten bifogas med detta protokoll. 
Observera att årets avskrivningar ännu 
inte gjorts. JN tror att vi kommer göra ett 
nollresultat för året. 

5. Rapport AU  

5.1. Budget 2019; priser och avgifter 
gentemot Storsjön båtliv AB 

KB anser att man bör vänta in Emmas 
resultat. 

5.2. Fastigheter och anläggningar HJ ger varje sektion/anläggning i uppdrag 
att återkomma med en lista över nöd-
vändiga investeringar. 

5.3. Investeringar 2019 Ny ribbåt: samtal med Länsförsäkringar 
ang. ersättning. 
KB meddelar att Y-bomsprojektet i Trebo 
fortskrider. 
KB har fått offert på att LED-konvertera 
strålkastarna i Trebo. 30 tkr plus moms för 
18 st. 

5.4. Försäkringar Det är stora skillnader mellan båthusens 
försäkringar. Denna fråga kommer tas upp 
igen på ett kommande AU-möte. 
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5.5. Vattennivån Det har varit många grundstötningar i 
sommar. HJ har pratat med Lars 
Ljunggren som är oroad över fiskebe-
ståndet. Enligt KB är vattennivån c:a 4 dm 
under lägsta tillåtna nivå. 
HJ vill att vi, tillsammans med samtliga 
intressenter (däribland Sandvik) och  

6. Utveckling av hemsidan MH har pratat med 100 Procent. De vill 
göra uppdateringar av WordPress-
plattformen. I övrigt har arbetet gått 
långsamt i sommar. 

7. Rapport från sektionerna  

7.1. Hamnarna Det har varit mycket om hamnarna på 
tidigare punkter. 
KB meddelar att vi har fått förlängt bidrag 
för Lennart P. 

7.2. Kansliet JN meddelar att Ulrika trivs och att det 
verkar fungera bra. Under vintern kommer 
hon få ta över mer och mer av bokförings-
arbetet. 

7.3. Vattenskidor NH meddelar att det har varit skralt med 
aktiviteter på Vedön i sommar. Mycket 
beror på att det saknas engagemang. 

7.4. Segling Punkten utgår. 

7.5. Kanot Två kanotister har paddlat nästan dagligen 
i sommar. En av våra medlemmar har 
deltagit i tävlingar. Det har varit mer 
aktivitet i år än tidigare. 
Man drar in pengar på att förvara med-
lemmars kanoter i ett båthus i Trebo. 

8. Övriga frågor  

8.1. Dålig asfalt vid nedfarten till Trebo KB: Det blir ett ”gummi-farthinder”. 

9. Nästa möte 2018-10-29 på kansliet 

10. Mötets avslutande HJ avslutar mötet. 

 
 
 

______________________________ 
 
Henrik Jakenberg (mötesordförande) 

______________________________ 
 
Marcus Hedenstedt (mötessekreterare) 

 


