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Protokoll styrelsemöte 2008-04-05. 

Konstituerande styrelsemöte. 
 

 

 

Tid: 2008-04-05 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Håkan Nordin, ordf 

 Ronny Svensson, sekr 

 Folke Nyström 

 Magnus Svedjemo, suppl 

 

Frånvarande: Eva Forsberg, kassör 

 Kiki Blixt 

 Mats Eriksson, suppl 

 

§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll. 

 Föregående möte var årsmötet. Protokollet är godkänt av justeringsmännen och lades 

 till handlingarna. 

 

§  4 Konstituering av styrelsen. 

 Till vice ordförande utsågs Folke Nyström. 

 

 Firmatecknare: 

 Att teckna föreningens firma för post- och bankkonton utsågs ordföranden och 

 kassören var för sig. 

 Att teckna föreningens firma för kontotransaktioner i post och bank samt 

 postförsändelser o.d. utsågs ordföranden och kassören var för sig. 

 Att teckna post och övriga försändelser utsågs styrelsemedlemmarna var för sig. 

  

§  5 Övriga frågor. 

 - Valpen används i begränsad omfattning för att bogsera båtvagnar. För tyngre båtar 

 erfordras att traktorn används och en försäljning av valpen skulle kunna ge medel till 

 inköp av snöblad och sjösättningsbom till traktorn. Fler medlemmar skulle då behöva 

 utbildning som förare av traktorn. Frågan tas upp på vårmötet. 

 

 - Städning av klubbskjulet. Tas upp som en arbetsuppgift på t ex en städdag efter 

 sjösättning. 
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 - Målning av båtskjulen, klubbskjulet och klubbstugan. Som ett led i arbetet med att 

 förbättra den yttre miljön i hamnen föreslår styrelsen att byggnaderna målas. Frågan 

 tas upp på vårmötet. 

  

 - Inglasning av sidorna på klubbstugans veranda. Tas upp på vårmötet. 

 

 - Förtöjningsöglor till utrustningsbryggan behöver monteras. Tas upp som en uppgift 

 till arbetsgruppen. 

 

 - Påbyggnad av klubbskjulet med ett skärmtak vid norra långsidan för att ge 

 möjlighet till vinterförvaring av klubbens båtar under tak. Tas upp på vårmötet. 

 

 - Klubbtältet. Taket renoverades med ny duk inför den gångna vintern. Arbetsgruppen 

 får i uppgift att titta på möjligheten och kostnaden att ersätta duken med plåt. Tas upp 

 på vårmötet. 

  

 - Strandföreningen hade möte 2008-04-01 och Håkan var inbjuden. Föreningen 

 kommer att skicka en förfrågan till Timrå kommun om att ta vattenprover från bäcken 

 som mynnar vid badplatsen. Håkan informerade om att SBS önskar att parkeringsplats 

 för badplatsen iordningställs mellan f d banvallen och Båthamnsvägen så att inte 

 klubbens parkering tas i anspråk av badande. 

 

 - Sjösättningsdagar beslutades till 24/5 och 7/6. 

 

 

§  6 Nästa möte blir 2008-04-30  kl 16 i klubbstugan. 

 

§  7 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Söråker 2008-04-05 

 

 

 

…………………………….  ……………………………… 

    Ronny Svensson          Håkan Nordin 

           Sekr.                 Ordf. 

 

 

  


