
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

 

 

Konstituerande styrelsemöte  

2012-11-25 
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§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll.  

 Föregående protokoll är från årsmötet och det är ännu ej justerat. 

  

§  4 Konstituering av styrelsen: 

 

 Vice ordförande: 

- Till vice ordförande valdes Jan Nyström. 

 

 Firmatecknare: 

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

Nordin och kassören Mikael Steen var för sig. 

- Att teckna föreningens firma för kontotransaktioner i post och bank samt 

postförsändelser o.d. utses ordföranden Håkan Nordin och kassören Mikael Steen 

var för sig. 

- Att teckna post och övriga försändelser utses styrelsemedlemmarna var för sig. 

 

§  5 Styrelsen beslöt om stående adjungering av Martin Eklund till styrelsemötena. Martin 

har ersatt Jan under dennes bortovaro på långresan och adjungeras till styrelsen för att 

tillförsäkra kontinuitet i styrelsens arbete. 

  

§  6 Arbetsordning inom styrelsen 

 

- Inplanering av styrelsemöten.  

Ambitionen är att styrelsemöten i möjligaste mån ska inplaneras så tidigt att de kan 

anges i aktivitetskalendern (åtgärd 001 alla). Inplanerade möten skrivs in på 

hemsidan (åtgärd 002 RS) och tas med i RODERBLADET (åtgärd 003 RS) för att ge 

medlemmar möjlighet att ta kontakt med styrelsen inför ett möte om man önskar 

att någon speciell fråga tas upp.   
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Inför mötena så sänds ett 1:a utkast till dagordning till berörda (RS). Var och en 

kompletterar med egna punkter samt sänder tillbaka. RS sammanställer och skriver 

slutlig dagordning vilken bör sändas till mötesdeltagarna några dagar innan mötet.   

  

- Posthantering.  

RS svarar för att tömma brevlådan och fördelar post till berörda. 

 

- Registerhantering.  

Ändringar som medför behov av uppdatering av SBUs register meddelas till 

Ronny som svarar för uppdateringen. 

 

§  7 Övriga frågor. 

  

- Hantering av nycklar till klubben. 

Ytterst få medlemmar som lämnar klubben lämnar också tillbaka klubbnyckeln. 

Avgiften för nyckeln är f n 100 SEK vilket är mindre än vad nyckeln kostar 

klubben. Avgift för fjärrmanöverdosa är f n 500 SEK.  

o Styrelsen beslutar att 

 förändra hanteringen fr o m 2013 så att det för klubbnyckeln och 

fjärrmanöverdosan tas ut en depositionsavgift på 300 SEK respektive 500 

SEK. Denna avgift återfås då nyckeln/dosan lämnas tillbaka. 

Nyckeln/dosan bör inte lämnas ut förrän depositionsavgiften betalats. För 

sedan tidigare utlämnade nycklar/dosor återlämnas 100 SEK resp 500 

SEK vilket motsvarar den kostnad som klubben tagit ut. Vid utträde ur 

klubben måste nyckel/dosa återlämnas. 

Skrivs in på hemsidan (åtgärd 004 RS) och tas med i informationsskift (åtgärd 005 

RS+ JN).   

 

- Påminnelse om ifyllande av gjord arbetstid. 

Vid sändningen av email med påminnelse om Lucia-firandet i klubbstugan så 

påminns också om att alla medlemmar måste ha antecknat gjord arbetstid senast 

vid årsskiftet (åtgärd 006 RS). Några dagar efter årsskiftet görs en 

sammanställning av arbetstiden vilken sedan ligger till grund för ev. debitering av 

ej gjord arbetsplikt. Påminnelsen är för att förebygga feldebiteringar. 

  

- Byggande av privata små båtskjul inom SBS område. 

Vintertäckning av båtar får inte ske genom byggande av vad som kan betecknas 

som egna små permanenta båtskjul. Liksom för det nya båtskjul som klubben 

erhållit bygglov för, så kräver t ex all nybyggnad inom hamnområdet att klubben 

sökt och erhållit kommunalt bygglov och att länsstyrelsen gett dispens från lagen 

om strandskydd. Jan informerar berörd medlem (åtgärd 007 JN). Tas med i 

informationsskriften (åtgärd 008 RS+JN). 

 

- Uppställningsplats för båtar och vagnar. 

Diskussion om var det är lämpligast att anordna uppställning. Vid uppställning 

bakom båtskjulet så kan det upplevas som förfulande för promenerande på 

strandpromenaden, medan uppställning på hamnplanen gör att planen förfulas. 

Möjligen kan man på något sätt genom plantering av växter eller byggande av 

plank minska insyn. Styrelsen tittar fortsatt på olika alternativ. 
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- Bredband i hamnen. 

Införskaffande av bredband till klubben skulle ge flera fördelar som t ex en egen 

emailadress och möjlighet att koppla in datorer online. I framtiden kanske vi också 

måste titta på ett alternativ till dagens hemsida som sponsras av en av våra 

medlemmar. Den ökade kostnad som bredband skulle medföra är sannolikt låg. 

Martin tar fram mer information till nästa styrelsemöte i januari (åtgärd 009 ME). 

 

- TV i klubbstugan 

Den nuvarande TVn fungerar dåligt och priserna på platt-TV har sjunkit. En rejält 

stor TV skulle kunna hängas på en vägg och då även fungera som visningsskärm 

vid möten. Håkan undersöker olika alternativ till nästa styrelsemöte i januari 

(åtgärd 010 HN). 

 

- Vaktlistan 

På en del klubbar fungerar det så att vaktansvarig gör en lista oberoende av 

personliga önskemål. De flesta i styrelsen anser att det är en fördel med nuvarande  

system där var och en har möjlighet att anteckna sig för vaktnätter. Denna 

möjlighet bör finnas under en begränsad tid och tas med i aktivitetskalendern 

(åtgärd 011 alla) och skrivs in på hemsidan. Därefter kompletterar vaktansvarig 

listan genom att fördela resterande nätter på de som ej antecknat sig. För att ge en 

överblick av att alla de som är skyldiga att gå vakt också skriver upp sig på 

vaktlistan, så bör en aktuell medlemslista sättas upp tillsammans med vaktlistan. 

Instruktionerna ändras så att var och en vid sitt namn antecknar hur många nätter 

man skrivit upp sig på.   

Jan tar kontakt med vaktansvarig för fortsatt hantering (åtgärd 012 JN). Förändrade 

rutiner liksom vilka datum som gäller för att anteckna sig för vaktnätter tas upp i 

RODERBLADET (åtgärd 013 RS) och på hemsidan (åtgärd 014 RS).  

 

- Uthyrning i andra hand. 

Diskussioner inom styrelsen men ännu finns inget förslag till hantering. Ärendet 

tas upp på nästa styrelsemöte i januari (åtgärd 15 alla). 

 

- Uppdatering av informationsskriften till nya medlemmar.  

Informationsskriften har några år på nacken och behöver uppdateras (åtgärd 016 

RS+JN). Avsikten är att den ska skickas till nya medlemmar tillsammans med 

medlemsblanketten. Motsvarande uppdatering av hemsidan genom att lägga in 

informationsskriften (åtgärd 017 RS).    

 

§  8 Nästa möte  den 13 januari kl 16 i klubbstugan.. 

 

§  9 Håkan tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

          Vid pennan     Justeras 

 

Ronny Svensson Håkan Nordin 
……………………………..  ………………………………….. 

        Ronny Svensson                   Håkan Nordin 

               Sekr.      Ordf.   


