Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 26/9 – 15 i "Rådhuset" Skyttstennäs.
Närvarande: Rune Lönnqvist, Ulf Holmbäck och Mattias Nordström. Övriga hade anmält
förhinder.
§1 a) Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna
c) Beslöts att dagens protokoll ska justeras vid nästa styrelsemöte.
§2

Ekonomisk ställning. Ordförande rapporterade att föreningens kassa uppgår till 14
tkr. Av detta belopp är ca 10 tkr reserverat för mätningar av näringsinnehåll i
sjöarna. Antalet medlemmar är nu 186 st.

§3

Klippveckan i augusti. En separat rapport kring aktiviteterna under klippveckan
presenterades. Kostnaderna uppgick till 70 tkr, som till största delen betalats av
Skyttstennäs tomtägarförening.

§4.

En egen klippbåt. Klippbåten har körts ca 5 timmar i Strandsjön och lika mycket i
Stennässjön. Utrustningen har fungerat bra för näckrosor och andra vattenväxter,
men kan inte användas mot tät sammanvuxen vass. Båten kan köras av en ensam
förare och utbildningstiden uppgår till ca 15 minuter. För att bli certifierad som
klippare måste man genomgått denna utbildning och visat praktisk förmåga att
hantera utrustningen.
Endast certifierade klippare får använda utrustningen. Via brev får alla klippare ett
eget kodord som på webbplatsen öppnar en sida där aktuella låskoder visas. Dessa
låskoder behövs för att hämta båt och startutrustning.

§5.

Näringsnivåerna i sjöarna. Bordlades till nästa sammanträde, men Pär A. har antytt
att mätresultaten är positiva.

§6.

Vattennivåer. Styrelsens bedömning är att vattennivåerna i sjöarna denna sommar
har varit acceptabla. Vi diskuterade olika åtgärder för att säkerställa att nivån i
Stennässjön inte blir lägre under kommande torrsomrar. Frågan ska diskuteras
vidare under kommande sammanträden.

§8.

Täckning av vattenytan. Ulf H. rapporterade att han inköpt lämplig plastpresenning
som kommer att läggas ut i Stennässjön direkt efter islossningen.

§9.
§10
§11.

Sugmuddring. Frågan bordlades till nästa sammanträde.
Nästa styrelsemöte hålls i november i Uppsala
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Rune Lönnqvist
Ordförande

Signering vid justering

