Protokoll från styrelsemötet i SSV juni 2020 via E-post.
§1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
§2 Protokollet anses justerat då inga invändningar framförts mot dagordningens förslag till beslut.
§3 Medlemmar. Ordförande meddelade att den 1/6 har 52 st medlemmar betalt årets
medlemsavgift. För de som inte betalt avgift i år gäller följande:
28 st betalade -19 men ej 20
37 st betalade -18 men ej 19 och 20
46 st betalade -17 men ej 18, 19 och 20
22 st betalade -16 men ej 17, 18, 19 och 20
Beslut: Påminnelsebrev skickas till alla som betalt 2018 eller senare.
§4 Ekonomirapport. SSV har drygt 18 tkr på plusgirokontot och har inga skulder. De kostnader vi
betalt i år är Tryck o porto för årsmötet 1 tkr, Bankkostnader 1 tkr, Olycksfallsförsäkring 2,5 tkr.
§5 Provtagning av sjövatten. Under 2019 gjordes provtagningen av sjövattnet i början av
september. Beslut: Vi genomför en analys för Strandsjön och en analys för Stennässjön under
augusti månad. Beräknad kostnad är 3 200 kr.
§6 Årets klippning med Sala vassklippning. Entreprenören är inbokad till början av juli för fyra
maskindagars klippning och några dagar senare för två maskindagars upplockning av klippta
växter. Fakturan för arbetet betalas av Skyttstennäs tomtägareförening. Det område som
prioriteras är från Lindgrensbrygga vid Tackmossvägen runt ön fram till Aspbolsbryggan.
§7 Klippning med stora klippbåten. Sjösättningen är försenad därför att den inköpta bensinmotorn
visade sig mycket tungstartad när all utrustning installeras. Ny motor med elstart är beställd och
levereras inom någon vecka.
Beslut: Vi försöker klippa området från Aspbolsbryggan fram till Badberget med frivillig
arbetskraft. En kort utbildning (ca en halv timme) ordnas för båtförare i slutet av juni.
§8 Uppsamling av klippta växter vid bryggorna. Beslut: Vi organiserar tretimmars arbetspass i
mitten av juli för att städa upp klippta växter runt bryggorna.
§9 Klippning med lilla klippbåten. Beslut: Den lilla klippbåten stationeras i Strandsjön. SSV betalar
för olja och bensin. Alla medlemmar i SSV får disponera båt och utombordsmotor.
Just nu är vår båtvagn blockerad av den stora klippbåten. Sjösättningen av den lilla klippbåten
görs direkt efter att den stora båten sjösatts.
§10 Sommarbrev. SSV är en lite anonym förening. Kanske ska vi försöka sprida mer information om
vad föreningen vill och gör. Beslut: Vi trycker upp ett sommarbrev i början av juli där vi bl.a.
skriver om datum och tider för olika frivilliga arbetsinsatser. Vi nöjer oss med en dubbelsidig A4
och brevet läggs i lokala brevlådor runt våra två sjöar.
§11 Övriga frågor. Inga övriga frågor framkom.
§12 Sammanträdet förklarades avslutat.
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