Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 11/5 – 17 hos Ulf Holmbäck.
Närvarande: Pär Aleljung, Stein Brevemark, Sten Daxberg, Kersti Hermansson, Ulf Holmbäck, och
Rune Lönnqvist. Mattias Nordström hade anmält förhinder.
§1 Formalia
a) Ordförande (Stein Brevemark) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Dagordningen fastställdes och föregående mötes protokoll justerades och lades till
handlingarna. Beslöts att dagens protokoll ska justeras vid nästa styrelsemöte.
d) Beslöts att Rune Lönnqvist ska fortsätta som sekreterare och kassör.
§2 Ekonomi och medlemmar
Behållningen på Plusgirokontot är 34 tkr och föreningen är skuldfri. Kassören fick i uppdrag att
skicka påminnelsebrev till de ca 100 medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgift.
Medlemmar som inte betalt medlemsavgift för 2016 får besked att de stryks från utskickslistan
om inte medlemsavgiften betalas för 2017. Frågan om påminnelse via telefonsamtal bordlades i
avvaktan på resultatet av den skriftliga påminnelsen.
Styrelsen beslöt att vi under sommaren ska berätta om verksamheten via tillgängliga
affischtavlor.
§3 Rapporter
a) Vattennivåerna i sjöarna är ungefär lika låga som under inledningen av år 2016, (se diagram
på webbplatsen). Mycket talar för att det låga vattenståndet kommer att hindra oss från att
använda utombordsmotorerna under kommande sommar.
b) I slutet av sommaren ska vi sammanträffa med ägaren av Sågstennäs för att inspektera
bottendelen av dammluckan vid Stennässjöns utlopp. SSV är tillsammans med Skyttstennäs
tomtägareförening beredd att bekosta eventuella reparationer.
c) Rapporten från mötet med representanter för Nordsjön och Vansjöns Väl diskuterades.
Rapporten finns på webbplatsen.
§4. Klippaktiviteter 2017
a) Sala Vassklippning kommer med två maskiner och klipper i Stennässjön den 21/7 – 23/7.
Kostnaderna för klippningen betalas av Skyttstennäs tomtägareförening. Under eftermiddagarna
den 21/7 – 26/7 ska SSV organisera arbetslag som tar upp klippt material runt de tre bryggorna.
Bokningsrutiner finns på webbplatsen.
b) Styrelsen beslöt att SSV ska bekosta en försöksverksamhet med en extra klippning av
växtlighet i Stennässjön. Sala Vassklippning har bokats för att under onsdagen den 21/6 klippa
runt Uffes brygga.
§5. Provtagning av vattenkvalitén
Styrelsen gav i uppdrag till Pär Aleljung att genomföra provtagning under sommaren.

§6. Klippbåten under sommaren – 17
Klippbåten sjösätts under maj månad och rutinerna för att boka arbetspass med båten finns på
webbplatsen. Styrelsen beslöt att SSV ska stå för kostnaderna för bensin till klippbåten.
Prioriterade områden att klippa:
- Vinterklippt vass från Aspbolsbryggan till Uffes brygga.
- Vinterklipps vass från Lindgrensbrygga till Midsommarängen
- Vinterklippt vass till vänster om Strandsjöbryggan
- Vinterklippt vass till vänster om Strandsjöbadet
- Näckrosor vid Strandsjöbadet och Strandsjöbryggan
(Området utanför Uffes brygga bör inte klippas för att renodla effekterna av försöket med två
klippningar av Sala Vassklippning.)
§7. Övriga frågor och nästa styrelsemöte.
Inga övriga frågor. Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 18/6 kl 10 hos Pär Aleljung,
Strandsjövägen 27. Styrelsen tackar Ulf Holmbäck för kaffe och utsökta smörgåsar.
Järlåsa 11/7 2017
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Rune Lönnqvist, sekreterare

_____________________________________________________________
Stein Brevemark, ordförande

