Protokoll från SSV:s styrelsesammanträde den 10/10 – 16 kl 18,30 - 20 på restaurang
Amazing Thai på Vaksalagatan
Närvarande:, Ann-Helen Meyer von Bremen, Sten Daxberg och Rune Lönnqvist. Mattias
Nordström, Ulf Holmbäck, Kersti Hermansson och Per Aleljung hade anmält förhinder.
§1 Formalia.
a) Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Föregående mötes protokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna
c) Dagens protokoll ska justeras vid nästa sammanträde.
§2 Ekonomi och medlemmar
a) Rune L. meddelade att föreningen har ett överskott för 2016 på 12 tkr, att saldot på
plusgirokontot är 22 tkr och att föreningen inte har några skulder. Antalet medlemmar
uppgår till 187 st. Av dessa har 29 st underlåtit att betala medlemsavgift under 2016.
b)

Styrelsen beslöt att föreningen ska betala maten som intogs i anslutning till styrelsemötet.

§3 Ersättning för stulen båtmotor.
I augusti stals den nyinköpta luftkylda båtmotorn som köpts för 8 tkr. I samband med en
transport från Stennässjön till Strandsjöns båtuppläggningsplats lyckades Rune Lönnqvist
låsa fast båten med en kätting och kodlås, dock så att den kättingdel som gick runt motorn
kom vid sidan av låset. Dagen efter var motorn borta.
Styrelsens majoritet beslöt att Rune Lönnqvist bör betala en ersättning till föreningen som
motsvarar en normal självrisk på 1 500 kr (motorn var inte försäkrad). Rune Lönnqvist
meddelade att han frivilligt därutöver betalar 2 500 kr till föreningen som en gåva. (Båda
betalningarna ingår i plusgirosaldot i §1.

§4 Rapport från klippveckan - 16.
Rune Lönnqvist redogjorde för den skriftlig rapporten från årets klippvecka. Rapporten
finns på www.strandstennas.se

§5 Klippbåtens aktiviteter under sommaren - 16.
Rune Lönnqvist rapporterade att klippbåten under sommaren har använts under ca 40
timmar. I huvudsak har arbetet bestått av: Näckrosklippning vid Strandsjöbadet,
näckrosklippning vid bryggan i början av Strandsjön och klippning av växter och vass runt
bryggan i början av Aspbolsvägen. Få personer har varit engagerade i klipparbetet.

§6 Riktlinjer för verksamheten under 2017.
Styrelsen beslöt att utforma ett mål- och arbetsdokument som ska distribueras till
samtliga medlemmar. Detta dokument kommer bland annat att innehålla följande
punkter:
a) Åtgärder för att hindra utbredningen av vass:
Under vintern klipps den vass som står i vatten och bränns. Under vår och sommar används
klippbåten för att slå av stubb och den nya vass som kommer upp. De mindre klipprester
som uppstår får vara kvar i sjön. Respektive markägare ansvarar för vinterklippning och
bemanning av klippbåten under sommaren.

b) Åtgärder för att reducera bestånden av näckrosor och andra ytväxter:
Med vår egna klippbåt ska utvalda områden klippas två till tre gånger under växtperioden.
Hur många och hur stora områden som klipps beror på tillgången på frivillig arbetskraft.
Badplatser och båtbryggor har högsta prioritet.
Att samla upp klippta näckrosor i vattnet är ett mycket tidsödande arbete. För att tillgänglig
frivillig arbetstid ska kunna utnyttjas optimalt bör möjligheten att ta upp klippt material vid
strandlinjen utnyttjas. Det är dock viktigt att alltid kontakta de markägare/tomtägare som
kan bli berörda av vindtransporterade klipprester.
c)

Organisera kompletterande arbete när markägare eller andra engagerar entreprenörer för
klipparbete:
SSV disponerar utrustning som kan användas för att komplettera entreprenörsarbeten.
Utrustningen består av handräfsor, en båttrailer, två båtar med utombordsmotorer som
kan förses med räfsor i fören, personlig utrustning som flytvästar och våtdräkter. Dessutom
finns bojar och inplastade kartor som kan underlätta uppdelningen av arbetet.

d)

Ett schema över när och var klippbåten är tillgänglig:
För att underlätta det frivilliga arbetet ska ett schema för hela sommarperioden upprättas
som visar när klippbåten finns tillgänglig vid olika bryggor i sjöarna.

§7 Provtagning av vattnets näringsinnehåll.
Styrelsen uppmanar Pär Aleljung att genomföra en provtagning på vattnets
näringsinnehåll under 2016.
§8 Reglering av vattennivåer
Den torra väderleken slår igenom på nivåerna i våra sjöar. Strandsjön ligger nu 19 cm lägre
och Stennässjön 17 cm lägre än den uppmätta miniminivån under 2015. Den 25/9 besökte
en representant för SSV ägaren till Sågstennäs. Han lämnade nivåkurvor och uttryckte en
önskan om mindre avrinning under april/maj. Förslaget mottogs med viss förståelse men
inga löften gavs. Styrelsen beslutar att upprätthålla kontakterna med dammägaren under
våren - 17.

§9 Kommande styrelsesammanträden
a)

Styrelsen uppdrar åt Rune Lönnqvist att kontakta Vansjön - Nordsjöns Väl för att inbjuda
några representanter till ett styrelsemöte förlagt i Heby.

b)

Ann-Helen Meyer von Bremen inbjuder styrelsen att hålla ett möte på Sunnansjö
gård för att bland annat studera effekten av vassbetande kor.

Järlåsa 11/10 2016

________________________________________________________
Rune Lönnqvist, ordförande och protokollsförare

________________________________________________________
Justerare

