Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 3/7 – 16 hos Rune Lönnqvist.
Närvarande: Sten Daxberg, Kersti Hermansson, Ulf Holmbäck, Pär Aleljung 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.
§2. Ekonomi och medlemmar
a) Behållningen på Plusgirokontot är 20 tkr. Efter utskick av personligt påminnelsebrev har
ytterligare 94 st medlemmar betalt avgiften. Sammanlagt har 151 personer betalt avgift.
Några nya påminnelser kommer inte att skickas ut.
b)

Antalet medlemmar uppgår till 190 st. Enligt stadgarna ska en medlem strykas om inte
medlemsavgiften betalas efter påminnelse. I medlemssiffran här ovan ingår alla som något
år betalt en medlemsavgift under 2014 - 2016. Styrelsen beslöt att föreslå en ändring av
stadgarna så att medlemskapet upphör när avgift inte betalas under mer än ett år.
Förslaget innebär att de som enbart betalt avgift för 2014 kommer att strykas under 2017.

§3 Utrustningsfrågor
a) En luftkyld utombordsmotor är inköpt för 8 tkr och ett antal bojar för att markera ytor som
ska klippas.
b) Inplastade kartor med ett inritat koordinatsystem har tryckts upp. Avsikten är underlätta
rapportering av utförda klippningar med vår egen klippbåt.

§3. Klippaktiviteter 2016
a) Klippbåten är sjösatt och har används under ca 10 timmar. Just nu finns 9 st certifierade
båtförare och två har anmält intresse för att bli utbildad.
b)

Önskvärda aktiviteter i Strandsjön.
• Näckrosbeståndet bör decimeras i bad- och bryggvikar samt vissa andra områden.
• Vass som står i vattnet bör skäras för att minska tillväxttakten på vassområden.

c)

Önskvärda aktiviteter i Stennässjön.
• En maskinklippning runt midsommar för att ta upp mängder av brunbladiga
slingerväxter. Förhoppningsvis kan detta arbete finansieras med stödpengar. Viss
lokal bekämpning kan göras med vår klippbåt, men den klarar inte större vattenytor.
Slingerväxten gör att framdrivningen måste ske med åror.
• En maskinklippning i slutet av juli (så som i år och ifjol)
• Områden runt bryggor och grävda kanaler bör hållas öppna. Det innebär
vinterklippning av fjolårsvass och sommarklippning av vass vid låga vattennivåer.
Dessa marker ska betraktas som mark och kan ta emot deponi av växter och jord.

•
•

Med egen klippbåt rensar vi vattnet vid och utanför bryggor och badplatser.
Vass som står i vattnet bör skäras för att minska tillväxttakten på vassområden.

§4. Vattennivåer
Styrelsen konstaterade att vattennivån i Stennässjön kan vara ca 30 cm högre än
genomsnittsvärdena för 2015 och 2016 utan att någon tomtägare drabbas av vattensjuk
mark.
§5. Ansökningar om ekonomiskt stöd
Bordlades till nästa sammanträde.
§6. Övriga frågor och nästa styrelsemöte.
Styrelsen avslutade mötet med ett besök vid Aspbolsbryggan i Stennässjön för att få en bild
av strandskötsel och mängden sjöväxter. Ordförande fick i uppdrag att kalla till nästa
styrelsesammanträde under augusti. Detta avslutade dagens sammanträde.

