
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 3, 2014 

 

Datum: 23 september 2014  
Tid: 17.30 – 19.30 
Plats:  Kansliet 
 
 
 
Närvarande  
Henrik Jakenberg, ordförande 
Kjell Bergström  
Leif Nordström  
Anders Olsson  
Elisabeth  Othzén  
Mikael Rosén 
Kalle Naenfeldt 
Jimmie Vestlund 
Leif Sjökvist 
 
 
Frånvarande 
Johan Wijk 
Mats Eriksson 
Veijo Vähäkoupos 
Nicko Hagström 
 
 
 

1. Mötets öppnande  

Henrik hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Föregående mötes protokoll  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  



 

 

 

3. Organisation 

Kjell B redogjorde för vår verksamhet i hamnarna i sommar som har gått bra, trots lite brist 
på personal. Tack vare resurser från kommunens arbetsmarknadsenhet har det fungerat bra. 

 

4. Ekonomi   

Leif N redogjorde för SSS´s ekonomi som ser god ut i år.  Budgetarbete ska påbörjas i oktober 
för 2015. 

 

5. Rapport från AU 

Henrik berättade om problemet med vattennivån i Storsjön. Han har deltagit i ett möte på 
kommunen med flera intressenter kring sjön. Ett bredare möte planeras till november med 
alla intressenter som berörs.  

Kjell berättade om vattendomen och konsekvenserna för Storsjön. Han framlade också ett 
förslag till förändrade flöden som skulle förbättra situationen. 

  

6. Verksamheten 2014 

a) Segling: Jolleseglarna har tränat måndagar o torsdagar i sommar med ett litet 
uppehåll för semester. De har samlats i två grupper på ca 12 aktiva. Segling för 
funktionshindrade har det även varit i år. Särskolan har varit i Bångs på en prova-på- 
dag. De har även i år varit tävlingar för IF-båtar med start vid Stenbryggan onsdagar 
och en avslutande tävling i Bångs en lördag. Sektionen önskar sig en tvåmannajolle 
för de lite större barnen som vill fortsätta träna. 

b) Kanot: Har haft 5 prova-på-kvällar vilket gett några nya medlemmar.  

Storsjöpaddeln genomfördes med ca 25 deltagare vid Sörtutt den 30 september. 

c) Vattenskidor: Nicko har gjort en stor insats med att rusta upp Torpet och bryggan på 
Vedön. Träningsförhållandena vid Vedön är inte bra då svallvågor från 
förbipasserande båtar stör. Sektionen önskar sig en liten tränings sjö för att 
verksamheten ska kunna utvecklas. En sjö utan störande båttrafik och lättare att 
komma till och från.  

d) Motorbåt: Har haft sammarbete med Forsbacka i år med Båtbingo, navigationstävling 
mm. De har varit vid Sjösunda i Årsunda och skjutsat handikappade på vattenskoter 
vilket uppskattats. Lyskvällen var även i år lyckad med många följebåtar och bra 



uppslutning med många ljus runt stränder och stugor. Önskemål finns om en 
navigationskurs till vintern. 

e) Emma: Sommaren har varit god med många passagerare. Sammarbetet med Svenska 
Dagsresor gick bra. Dunkers musikseglatser blev uppskattat med god anslutning. 
Fortsättning planeras nästa år i båda fallen. Turlistan måste uppdateras till nästa år. 
Skepparna har varit lite underbemannade i år men alla turer har körts. Vinschen 
kommer att monteras till nästa säsong. Emmas brygga i Stenbryggan måste rustas 
upp. Besiktningen av Emma gick bra.  

f) Hamnar: Vakttjänsten som har fungerat bra fortsätter hela oktober. 

 

8. Övriga frågor 

Henrik tog upp frågan om framtiden för SSS. 

a) Hur kan vi bäst möta framtida utmaningar? 

b) Vilka delar kan vi förändra, förnya och förbättra?  

9. Möte avslutades och Henrik tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Justeras /ordförande 

 

 

……………………………….   …………………………………  

Elisabeth  Othzén  Henrik Jakenberg 


