Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 24/4 – 16 hos Rune Lönnqvist.
Närvarande: Sten Daxberg, Kersti Hermansson, Ulf Holmbäck och Rune Lönnqvist. Övriga hade
anmält förhinder.
§1 Formalia
a) Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Dagordningen fastställdes
c) Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna
d) Beslöts att dagens protokoll ska justeras vid nästa styrelsemöte.
e) Konstituering:
Pär Aleljung utsågs att vara vice ordförande
Rune Lönnqvist utsågs att vara kassör, protokollsförare och webbansvarig
§2. Ekonomi och medlemmar
a) Rune Lönnqvist rapporterade att föreningens kassa den 16/4 uppgick till 26 tkr och att 57 st
av 186 medlemmar har betalt medlemsavgiften för 2016. Beslöts att kassören skickar ut
påminnelsebrev till de medlemmar som inte betalt medlemsavgiften.
b) Styrelsen beslöt att avslå ett önskemål om att föreningen ska ha en reklamplats vid
Handlar'n i Järlåsa.
§3 Utrustningsfrågor
a) Styrelsen beslöt att köpa in en luftkyld utombordsmotor för ca 8 tkr, samt ett antal bojar
för att markera ytor som ska klippas.
b) Rune Lönnqvist fick i uppdrag att ta fram inplastade kartor med ett inritat koordinatsystem.
Avsikten är underlätta rapportering av utförda klippningar med vår egen klippbåt.
§4. Klippaktiviteter under 2016.
a) Vår klippbåt sjösätts i början av maj och med start den 9/5 anordnas utbildningstillfällen för
medlemmar som vill bli certifierade båtförare. Alla medlemmar i SSV, som har genomgått
certifieringen, har rätt att använda utrustningen för klipparbete i våra två sjöar.
b) Alla certifierade båtförare får ett brev med en personlig kod. Denna kod kan användas för
att på föreningens webbplats öppna sidor där båten kan bokas och där information finns
om de koder som behövs för att använda utrustningen.
c) Skyttstennäs tomtägareförening finansierar klippning i Stennässjön med

entreprenörer. Sala Vassklippning är inbokade och startar arbetet lördagen den
23/7. Frivilligt arbete med uppsamling planeras för en period på 9 dagar, lördag
23/7 till söndag 31/7. Vi behöver 6 - 7 personer under ca 6 timmar per dag, dvs ca
360 timmar frivilligt arbete.
5.

Övriga aktiviteter under 2016.

a) Ulf Holmbäck genomför försöksprojektet med att täcka en yta med plast.
b) Pär Aleljung får i uppdrag att genomföra ytterligare en mätning av vattenkvalliten,
och göra jämförelser med tidigare kvallitetsmätningar.
c) Rune Lönnqvist fortsätter att mäta vattennivåer på veckobasis. Under våren ska
kontakt tas med mark- och tomtägare för att få deras uppfattningar om
vattennivåer. Ulf Holmbäck håller kontakt med tomtägare vid Stennäsvägen, och Rune
Lönnqvist och Ann-Helen Meyer von Bremen håller kontakt med markägare runt
Strandsjön.

6.

Budget för 2016
Styrelsen fastställde följande preliminära budget för 2016:

Bokförda intäkter t.o.m. 16/4
Kommande intäkter, ca 100 nedlemsavgifter
Summa intäkter

Budget 2016
+ 17 490 kr
+ 10 000 kr
+ 27 500 kr

Vattenprover
Täckning av vattenyta
Inköp av utombordsmotor
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Porto och tryckkostnad
Avgifter för webbplats
Avgifter för Plusgiro
Summa kostnader
Delresultat
Eget kapital = behållning på Plusgiro vid årets början
Utrymme för ytterligare åtgärder
7.

- 3 000 kr
- 1 000 kr
- 8 000 kr
2 200 kr
- 2 000 kr
- 700 kr
- 900 kr
- 17 800 kr
+ 9 700 kr
9 800 kr
16 500 kr

Utfall 2015

+ 22 400 kr
- 3 000 kr
- 1 000 kr
- 16 000 kr
- 2 200 kr
- 2 200 kr
- 600 kr
-800 kr
- 25 400 kr
- 3 000 kr

Ansökningar om ekonomiskt stöd
Målsättningen är att under hösten - 16 lämna in ansökningar om ekonomiskt stöd för
verksamheten under 2017. Tänkbara bidragsgivare:
Upplandsstiftelsen
Uppsala kommun och LONA-medel
Länsstyrelsen i Uppsala län
Sparbanksstiftelsen i Uppland
Styrelsen beslutar att inrikta arbetet på följande två projekt:
Promenadstigar runt Stennässjön för det rörliga friluftslivet. Projektet innefattar stigröjning,
kopiering av kartor över stigarna samt skyltar och annan märkning av leden. Dessutom
ingår punktvisa röjningar av vass samt anvisningar för parkering. Projektet genomförs i
samarbete med Skyttstennäs tomtägareförening.
Klippning av näckrosor och andra ytväxter för att främja fågellivet och möjligheterna till
fiske i våra två sjöar.

§8
§9.

Nästa styrelsemöte hålls den 19/6 kl 10 - 12 hos Rune Lönnqvist, Strandsjövägen 18 i
Järlåsa.
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Rune Lönnqvist
Ordförande

Signering vid justering

