Styrelsemöte Sandvikens segelsällskap
Tid:

17.30 måndagen den 29 oktober 2018

Plats:

SSS Kansli, Sandviken

Närvarande:

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

1.

Mötets öppnande

HJ öppnar mötet kl. 17.40.

2.

Organisation efter
avknoppningen av Emma

Beslut: ett extra styrelsemöte under april

3.

Avtal mellan SSS och Storsjöns
båtliv AB

Inga kommentarer från styrelsen på HJs
förslag.

4.

Avtal mellan SSS och
båthusföreningarna

Beslut: vi ska göra nya avtal för båthusföreningarna. JN gör ett utkast.

5.

Ekonomi

JN går igenom budgetrapporten (bifogad
med detta protokoll).

6.

Rapport AU

6.1. Budget 2019

JN kommer antagligen föreslå
avgiftshöjningar vid årsmötet.

6.2. Fastigheter och anläggningar

Vid årsmötet kommer frågan lyftas
huruvida gamla huset vid Bångs ska rivas.
RJ kollar möjligheten att lägga en liten
flytbrygga vid Bångsbron.

6.3. Försäkringar, sak- och ansvar-

JN har tagit in en offert från Länsförsäkringar efter en inventering. Exempel på
nedslag: Båthusens försäkringsbelopp
varierar mycket; olyckor vid lyft med kran
är oförsäkrade.
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7.

Utveckling av hemsidan

8.

Rapport från sektionerna

MH har varit i kontakt med 100% och bett
att få se offerten så att inga oförutsedda
faktureringar kommer in. F.n. mer fokus på
Emmas hemsida eftersom sådan helt
saknas.

8.1. Funktionärsbåt att ersätta den stulna JW ska in offerter på nya båtar. Sedan ska
RIB:en
han och JN äska pengar från Göranssonska
fonderna.
8.2. Segling

JN går igenom budgetrapporten (bifogad
med detta protokoll)

8.3. Kanot

RJ meddelar att man haft några prova påkvällar och att man flyttat in i en ny bod.

8.4. Vattenskidor

Andra helgen i september anordnades en
tävling (slalom och trick) med fem klubbar.

9.

HJ har kontaktat valberedningen ang. sin
efterträdare.
KB ska kontakta ägaren till den segelbåt
som låg i hela förra vintern och ännu ligger
vid sin plats i Stenbryggan.
HJ ska ta in offert för muddring
vid ”Storöppnan”

Övriga frågor

10. Nästa möte

2019-02-04 i kansliet

11.

2019-02-19 i Bångs

Årsmöte

12. Mötets avslutande

HJ avslutar mötet kl. 19.20.

______________________________ ______________________________
Henrik Jakenberg (mötesordförande)

Marcus Hedenstedt (mötessekreterare)

2(2)

