
SÖRÅKERS BÅTSÄLLSKAP 
 
 

2007 

 

Protokoll fört vid extra årsmöte i Söråkers Båtsällskap.  
 

Tid:    2007-10-14, kl 14.00 
Plats:    Klubbstugan 
Kallade:  Medlemmar i Söråkers Båtsällskap 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Sune Sundell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Frågan om det extra årsmötet är behörigt utlyst. 
 Mötet förklarades behörigt utlyst. 
 
§ 4 Val av ordförande för mötet 
 Till ordförande för mötet valdes Sune Sundell 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet. 
 Till sekreterare för mötet valdes Ronny Svensson. 
 
§ 6 Val av två justeringsmän för mötets protokoll. 
 Till justeringsmän valdes Lars Sandberg och Folke Nyström. 
 
§ 7 Mellan-Norrlands Seglarförbunds förslag om förändrat verksamhetsår. 
 Förslaget går ut på att klubbarna förskjuter räkenskapsåret till att brytas vid 
 sept./oktober och genomföra årsmötet i oktober/november.  
 Därigenom uppnås vissa fördelar:  

• Klubbarnas årsmöten kommer före distriktens årsmöte som föregår 
årsmöten på riksnivå i mars/april.  

• Nyvalda funktionärer får då vintern på sig att planera nästkommande 
sommaraktiviteter.  

• Vidare hinner beslutade avgifter påverka påföljande års fakturering som 
kan göras i januari. Eventuella påminnelser hinner förfalla innan 
sommaren så att obetalda båtplatser kan återtas. 

 
 Årsmötet beslöt enligt förslaget att förändra verksamhetsåret så att  brytpunkten 
 blir skiftet mellan 3:dje och 4:de kvartalen. 
 Frågan kräver beslut på två årsmöten och tas upp för beslut på nästa ordinarie 
 årsmöte innan beslutet kan träda i kraft. 
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§ 8 Styrelsens förslag om tillägg till stadgarna. 
 För att ge klubben möjlighet att på lämpligt sätt agera vid fall där båtvrak blir 
 liggande inom klubbens område, beslöts att stadgarna utökas med en paragraf  
 enligt nedan.  
  
 Tillägg till stadgarna: 

 Båtar som ligger på land längre än tre säsonger och som av styrelsen bedöms 

 som omöjliga att sjösätta utan betydande reparationsinsatser, skall avlägsnas 

 från hamnområdet genom ägarens försorg. Om ägare ej kan spåras eller vägrar 

 skall ärendet överlämnas till kommunens miljönämnd för beslut om åtgärd. Om 

 kommunen bedömer båten som en miljöfara kan styrelsen avlägsna båten på 

 lämpligt sätt. 
 
 Frågan kräver beslut på två årsmöten och tas upp för beslut på nästa ordinarie 
 årsmöte innan beslutet kan träda i kraft. 
 
§ 9 Mötets avslutande. 
 Sune tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Söråker 2007-10-14 
 
 
 
 
……………………….    …………………………. 
Sune Sundell      Ronny Svensson 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
………………………..    ………………………….. 
Lars Sandberg      Folke Nyström 


