
 
 
 

 
Protokoll fört vid SS Frams vårmöte 19 maj 2022 
 
 

Plats                Rotundan Framnäs 
Närvarande   32st. medlemmar 
 
 
1. Mötets öppnande 
Göran Andreasson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2. Parentation 
ParentationhöllsRalf Larsson o Kent Andreasson 
 
3. Fastställande av röstlängd om mötet så påkallar 
Mötet fann att fastställande av röstlängd ej behövde genomföras 
 
4. Val av ordförande och sekreterare till mötet 

Göran Andreasson valdes till mötets ordförande och till mötets sekreterare         
valdes Margareta Mattsson 

 
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Lisa Blomberg o Roland Nilssonvaldes att justera protokoll samt 
vara.Rösträknare vid mötet 

 
6.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötesdeltagarna fann att mötet utlysts på rätt sätt. 
 

7.Rapport 
              a)Uppföljning fr Årsmötet 

o 3 motioner hade inkommit till årsmötet  
 Förslaget om stadgeändring för att tillåta röstning genom 

fullmakt till ombud avslogs redan på årsmötet. 
 

 Förtjänstfullt arbete har under vintern specificerats i ett förslag 
från styrelsen och presenterats till medlemmarna via hemsidan. 
Mötet godkände förslaget.  
 

 Motionen kring att skapa fler övernattningsmöjligheter genom 
att anlägga fler byggnader avslogs av styrelsen med 



motivationen att sällskapet inte har resurser att underhålla och 
driva fler byggnader än vad som redan finns.  
 

o Förslaget om att anlägga solceller har utredds och offerter är framtagna. 
SS Fram har gått in med en bidragsansökan till Riksidrottsförbundet 
kring solcellsanläggningen. Ansökan skall behandlas under maj månad 
och därefter kanbesluta om vi skall investera i solcellerna. Kostnaden 
för anläggningen är ca 148kkr varav 50% ev kan fås i bidrag från RF. 
 

o Ingen i sällskapet har villat ta på sig ansvaret för att sköta om bojarna i 
hamnen  
 

o Öckerö kommuns förslag om seglingsförbud i Kalvsundsrännan är 
fortfarande aktuellt. SS Fram kommer att delta på en planerad 
politikerträff på Öckerö den 1 juni för att få svar på frågan kring hur 
kommunen tänker gå vidare med förslaget om seglingsförbud i 
Kalvsundsrännan. 
 

o Skylten ”Ankring förbjuden” som SS Fram vill sätta upp på Kalvsund 
är en fråga som avgörs av Länsstyrelsen. SS Fram har sänt in en 
ansökan om att få sätta upp skylten på Kalvsund till Länsstyrelsen.  
 

o Våra följebåtar behöver uppgraderas och bytas ut. En ansökan kring 
bidrag för en ny följebåt är insänd till RF och skall behandlas under maj 
månad. Ansökan är på 155 kkr varav 50%ev kan fås i bidrag från RF 
 

 
          b)  Ekonomi   

o Stabil kassa ca 550.000 kr,inga förändringar i budgetförslaget. 
 

o Medlemsregistret kommer att rensas efter den 31 maj. De som inte 
betalt sina medlemsavgifter till dess anses ha utträtt ur SS Fram. 
 

o Vi har sökt och beviljats bidrag för ”Återstart segling” från Sv. 
Seglarförbundet. Bidraget är på  46.000 kr och omfattar fyra olika 
aktiviteter som kommer att genomföras under året. Aktiviteterna är 
utbildning av styrelsen i seglingens grunder,strategidag för styrelsen, 
provsegling junioreroch prova större båtar för juniorerna. 
 

o SS Fram har tilldelats Sjösalapriset av Evert Taubes minnesfond. Utöver 
äran är prissumman30.000 kr. Prisutdelning för detta kommer att ske 
någon gång i augusti. Motiveringen till priset finns på SS Frams 
hemsida 

 
          c)  Intendenten    

o Vi har genomfört 5 arbetsresor på Juniorstugan.  



 Golvet blev klart idag 
 Juniorerna skall måla väggarna. 
 Vi kan redan idag flytta in möblerna som idag står i duschen.  

o Renovering av entrén Rotundan är påbörjad, återstår en del målning. 
o 51 personer kom på vår arbetsresa den 9 april. 
o På den extra arbetsresan den 30/4 för att lägga i bojar kom det bara 7 

personer. 
o Framtida arbetsresor kommer att förmedlas via mail. 

 
d)  Kappseglingskommittén 
Vi kommer att 5 st. seglingar i år det är Kräftköret som tillkommit 
                 GOR vill att vi tar över denna segling, men en utvärdering kommer att  
                 göras. 
 
 
          e)   Juniorkommittén 
Hittills har vi fått in 44 anmälningar till våra seglarskolor.  
                 Vi behöver en ny ramp och vi har tittat på olika förslag, men tiden rinner  
i väg så vi får lappa och laga denna sommar. 
 
 
          f)    Hamnkapten     
Ingen bojansvarig           
 
 
g)   Klubbmästarna 
                 De gick alla våra festligheter denna sommar. Ingen levande musik till 
                 Kräftskivan utan Lisa Blomberg sätter ihop en spellista. 
 
 
       h)     Övrigt 
En uppmaning fr Ellinor att boende skall se över brandsläckare o byta  
batteri i brandvarnaren 
 
 
8.Motioner / Skrivelse 
                 Inga motioner 
 

 
9.Övriga frågor 

o Royne Moberg påtalade att det är alldeles för lätt att handlai 
Handelsboden på Björkö, förslag att man skall ha med sig en 
rekvisition 



o Sällskapets nya grästrimmer har under vintern försvunnit från förrådet, 
om den inte kommer till rätta tvingas vi att investera i en ny.

o Lasse Himmilänen
inspektioner av 
tjänst som vi kan tvingas att handla upp framgent om ingen medlem 
kan utföra dykningen.

 
 
 

 10.        Mötets avslutning 
Ordförande Göran Andreasson förklarade
 
 
 
 
 
                   …………………………………….               …………………………………
                  Ordförande Göran Andre
 
 
 
                  …………………………………….                ……………………………………..
                  Justeringsman Lisa Blomberg
 

 
 

ällskapets nya grästrimmer har under vintern försvunnit från förrådet, 
om den inte kommer till rätta tvingas vi att investera i en ny.
Lasse Himmilänenpåminde om att vi behöver göra regelbundna 
inspektioner av akterförtöjningarna på botten i Smutta. Detta 
tjänst som vi kan tvingas att handla upp framgent om ingen medlem 
kan utföra dykningen. 

 
Göran Andreasson förklarade mötet avslutat. 

…………………………………….               …………………………………
Göran Andreasson     Sekreterare Margareta Matt

…………………………………….                ……………………………………..
Lisa Blomberg  JusteringsmanRoland Nilsson

ällskapets nya grästrimmer har under vintern försvunnit från förrådet, 
om den inte kommer till rätta tvingas vi att investera i en ny. 

påminde om att vi behöver göra regelbundna 
akterförtöjningarna på botten i Smutta. Detta är en 

tjänst som vi kan tvingas att handla upp framgent om ingen medlem 

…………………………………….               ………………………………… 
Sekreterare Margareta Mattsson 

…………………………………….                …………………………………….. 
Roland Nilsson 


