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Tid:  kl 14.00        Plats: Klubbstugan 

  

  

§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Ekonomisk redovisning 

 Vid senaste styrelsemötet för två veckor sedan hade vi ca 200 000 på kontot. Vi hade 

fakturerat ytterligare ca 60 000 som ej kommit in. Det gick inte att koppla fakturorna 

till SBUs emeil varför vi fick sända dem med post. Vid betalning så skriv avi nr så 

underlättar vi för vår kassör Eva. 

 

§  4 Arbeten i hamnen  

 En lista med arbetsuppgifter sätts upp i klubbstugan. Vissa uppgifter kan utföras av 

medlemmar enskilt medan det för andra uppgifter krävs att flera hjälps åt. Var och en 

skriver upp gjord arbetstid i pärmen. 

 

- Y-bommarna ska färdigställas. Detta har prioritet nr 1. Behövligt material 

anskaffas så att det finns på plats till arbetsdagarna 15-16 maj.  

 

- Planering av området bakom första båtskjulet avses göras för att kunna använda 

området till uppställningsplatser. Uppställningsplatserna både på hamnplan och de 

nya kommer att märkas ut och numreras.  Alla båtvagnar skall märkas med namn 

och tfn-nr. 

 

- Röjning längs staketet behöver ske. Sätts upp på listan med arbetsuppgifter. 

 

- Flytelementen som ligger vid bortre skjulet är avsedda för utsjöbryggorna. Några 

ska till Öbergs Udde och några till Gistaholmarna. Om det finns möjlighet så kan 

ett par användas av SBS som ny jollebrygga att läggas ut i norra delen av 

hamnbassängen.  

 

- Förlängning av bryggan vid nya sjösättningsplatsen behöver göras då den nu är allt 

för kort. Sätts upp på listan  med arbetsuppgifter. 

 

- Gästplatser på 200 bryggan kan förhållandevis enkelt göras genom att komplettera 

bryggan med mindre en utbyggnad som ett T. I dag är bryggnocken allt för liten 

för att få plats med mer än en båt. Styrelsen bevakar frågan med hänsyn till 

kostnader mm. 

 

- Vågbrytare på 100-bryggan kan läggas som ett L istället för nuvarande Y-bom. 

Härigenom skapas dessutom gästplatser. Styrelsen bevakar frågan med hänsyn till 

kostnader mm. 
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- Målning klubbstuga. Ännu har vi inte fått någon offert. Både klubbstugan, 

klubbskjulet och det första båtskjulet behöver målas. Styrelsen avvaktar offerten. 

 

- Värmepump klubbstuga. Styrelsen tittar på olika alternativ. 

 

- Basturegler behöver tas fram. Uppgifterna för nattvakten ses över i samband med 

detta.Styrelsen tar hand om frågan.  

 

- Området runt klubbtältet är belamrat med saker. Röjning behövs. Sätts upp på 

listan  med arbetsuppgifter. 

 

- Tältet behöver åtgärdas genom t ex förstärkning av takstolarna. Sätts upp på listan  

med arbetsuppgifter.   

 

§  5 Bryggorna i  Sundsvalls gamla gästhamn kommer att bli till salu på anbud.  

 Det rör sig om landgång + träbrygga på betongelement på 25 m med 20 st Y-bommar 

+ betongbrygga på 18x2,2 m med ingjutna öglor.  

 Håkan kollar upp och beräknar vad nykostnaden skulle vara för att få en uppfattning 

om vad ett anbud skulle kunna läggas på. Bryggorna skulle kunna ersätta vår 

nuvarande 200-brygga som är i mindre bra skick. 

 

§  6 Nybyggnad av båtskjul.  

Håkan visade situationsplan. I första hand önskas bygglov med placering ner mot 

vattnet efter 300-bryggan i nordväst. Mellan vattnet och skjulet är det tänkt att beredas 

plats för gångväg/uteplatser. På skjulets norra gavel kan beredas plats för förvaring av 

klubbens jollar under ett utskjutande tak. Det blir 5 båtplatser i skjulet. Beräknad 

kostnad uppåt 100k per plats. 

 Avsikten är att norra delen av klubbens område i samband med bygget skulle ställas i 

ordning genom röjning av sly mm. I dag är området svårtillgängligt och belamrat av 

skräp. Klubben avser passa på att ordna bl a grävning av dike bakom skjulen mm då 

det i samband med bygget finns maskiner på området. 

  

§  7. Framtagning av dispositionsplan för hamnområdet avses göras i samband med bygge 

av skjul och iordningsställande av området bakom första skjulet. Styrelsen håller i det. 

  

§  8. Aktivitetskalender för 2010 

 

  APRIL 

 25 april Medlemsmöte  

 

 MAJ 

 1 maj Vaktlista sätts upp. Var och en antecknar sig för nattvakt. 

 15 maj Arbetsdag. Samling kl 10.00. 

 16 maj Arbetsdag. Samling kl 10.00. 

 17 maj  Hamnen öppnar. Bryggorna ska vara klara. Vatten och el inkopplat.  

 23 maj   Sjösättning. Först med lyft-ok och början kl 09, därefter utan lyft-ok.  

      Krangruppen leder arbetet. 
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  JUNI 

 5 juni Grillkväll. Samling kl 18. Klubben ordnar kaffe/kaka. Var och en tar 

med eget att grilla och tillbehör. 

 13 juni Sjösättning. Först utan lyft-ok och början kl 09, därefter med lyft-ok.   

                   Krangruppen leder arbetet.  

 13 juni  Klingerfjärden Race segeltävling anordnas av SBS. 

 14 juni Städdag. Samling kl 10. 

 

 

  AUGUSTI 

 28 aug Lysnatta. Båttur till lämpligt mål som bestäms senare. 

 

 

  SEPTEMBER 

 11 sept  Grillkväll. Samling kl 18. Klubben ordnar kaffe/kaka. Var och en 

tar med eget att grilla och tillbehör. 

 18 sept Upptagning. Först med lyft-ok och början kl 09, därefter utan lyft-

ok. Krangruppen leder arbetet. 

 18 sept Rödön Runt segeltävling anordnas av SBS. 

 

 

  OKTOBER 

 2 oktober Upptagning. Utan lyft-ok med början kl 09, därefter med lyft-ok. 

Krangruppen leder arbetet. 

 9 oktober Städdag. Samling kl 10. 

   

 Aktivitetskalendern är en övergripande plan. Styrelsen kan komma att kalla till 

ytterligare möten eller arbetsdagar allt efter klubbens behov.  

 

§  9. Övrigt. 

Sten B informerar om att farmartanken inte kommer att fyllas med diesel förrän den 

har placerats i en miljölåda. Tanken är besiktigad och godkänd men det skulle bli svårt 

att lyfta in den i en låda när den är full med 4,5 m³ diesel. 

 

Gunilla S informerade om att klubbens grill är allt för liten och behöver kompletteras 

inför grillkvällarna. Martin sade sig ha ett fat som kan vara lämpligt att använda vilket 

klubben i så fall tacksamt tar emot . 

  

§ 11. Håkan tackade för visat intresse och förklarade medlemsmötet avslutat. 

 

 

 Trivselkommittén svarade för uppskattad fika. 

 

 

 

 Vid pennan 

 

 Ronny Svensson 

 


