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

 

Minnesanteckningar, Medlemsmöte 2013-04-21 

 
Plats:  Klubbstugan.    

 

Kallade: Medlemmar i Söråkers Båtsällskap. 

Ett stort antal intresserade medlemmar hade slutit upp till det traditionella 

vårmötet. Mycket bra o positivt. 

 

  1 Mötets öppnande: 

 Ordförande Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

  2 Val av sekreterare att föra minnesanteckningar: 

 Jan Nyström valdes. 

 

 3 Godkännande av dagordning: 

 Dagordningen godkändes. 

 

  4 Information från styrelsen: 

 

 * Information om nya regler för hyra av båtplats 2013. Uthyrning i 2:a hand:        

   Diskussion om uthyrning i andra hand. Ska ledig plats erbjudas som gästplats? 

  Ska ledig plats förses med en grön skylt?  

  - Mötet föreslår;  Lediga platser inom SBS skall först erbjudas till medlemmar, 

finns inga lediga platser att tillgå, kan andra hands uthyrning erbjudas som 

tidigare, och med de förpliktelser som det innebär, all andrahandsuthyrning skall 

ske genom SBS och hamnkaptenen. I samband med diskussionen framläggs 

förslag att erbjuda nya medlemmar att hyra till en  högre båtplatsavgift utan 

insats för att se om detta kan locka fler medlemmar då vi har et 10 tal lediga 

platser i nuläget och prioritet måste läggas på att SBS är attraktiv för nya 

medlemmar och fylla hamnen. –  Det uppkom funderingar ang. ev. problem att 

hålla avgifter isär för kassör, - detta tas upp och diskuteras nästa möte. Avsikten 

med förslaget är att det skall förenkla för nya medlemmar och samtidigt vara 

neutralt vad gäller intäkter för SBS samt kostnader för medlemmar.   

 

    

 * Svenska seglarförbundet/SBU/Medlemskap/Kostnad: 

  Frågan om fortsatt  medlemskapet i Svenska Seglar Förbundet. Kostnaden har  

blivit hög de senaste året. Frågan är väckt och hänskjuts till årsmötet. Avgiften 

till SSF och SBU är enligt nedan: 

   

  SSF-Svenska Seglar Förbundet.  

  Fast avgift      800 kr. 

  Familj 155 x 90 kr.  13950 kr. 

  MNSF 155 x 16 kr.    2480 kr 

  Totalt SSF   17 230 kr. 
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  SBU-Svenska Båtunionen 

  Familj 155 x 51 kr.  7905 kr. 

  VnBf 155 x 13 kr.   2015 kr. 

  Totalt SBU   9920 kr 

 

  Totalt för Söråkers Båtsällskap.  27 150 kr. 

 * Vakttjänst: 

 

  Vaktplikten, nya vaktansvarig Håkan Swahn, informerade om vaktlistan, och att 

medlemmar som har båtplats resp. båtskjul tecknar sig för två vaktnätter. Mötet 

föreslår även att vakten kan börja tidigare på året. Alltså före första 

sjösättningsdagen. Alla som har vaktplikt, ska boka detta före 15:maj. De som 

inte bokat, blir tilldelade vaktnätter av vaktansvarig. Tilldelade vaktnätter ska 

fullföljas. Att utebli från sin vaktplikt är osolidariskt och kommer att kosta 

1000:-. Viktigt är också, man kan inte sudda ut sin bokning, den som bokat är 

ansvarig att en ersättare ordnas.  

 

 

 * Målning av båtskjul. Kontaktman/ sammankallande för respektive båtskjul: 

 

  Målning av båtskjul. Styrelsen föreslår att en kontaktman utses för varje 

skjullänga. Efter en stunds diskussion beslutades;  att styrelsen kallar samtliga 

skjulägare till ett möte i klubbhuset, för att bestämma hur arbetet ska hanteras 

och drivas frammåt.  -  / Sammankallande Martin Eklund / 

 

 

Dags för en stunds kaffepaus med god bulle, som ordnats av klubbens ”Trivselkommitte”. 

 

 

 

 * Utsjöbryggor. Info om ny brygga: 

 

  Utsjöbryggorna; Carl Göran Carlsson informerar om byggandet av ny 

utsjöbrygga i Åkeröviken, (Söråkersviken). Carl Göran, Sune Sundell o Håkan 

Enerud, har bearbetat Timrå o Sundsvalls kommuner, samt alla båtklubbar i 

distriktet, för att finansiera projektet. Bryggan kommer att bli 33 meter 

lång.Själva bygget kommer att ske i Söråkers båthamn, alla som är intresserade 

att bidra med bygget är välkommen, kontakta någon av de tre ovan, eller 

respektive båtklubb. – Berntzén som driver Turism. på Åstön är positiv och 

kommer att bidra med vatten, sopmajor o grillplatser, och naturligtvis är alla 

välkommen att promenera upp till Restaurangen, som har alla rättigheter och  

god mat. 

 

 

 * Bredband i hamnen: 

 

  Bredband, tele, TV och WiFi; Klubben kommer i sommar att ansluta bredband 

och trådlöst WiFi. Vilket kommer att innebära att vi kan vara uppkopplade i 

samband med möten, kolla väder inför en båttur, sända o ta emot mail m.m. Vid 

inloggning anger man en kod som medlemmar har tillgång till. 
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 * Arbetsplikt: 

 

  Information om arbetsplikt; på kontoret kommer en ”Arbetspliktpärm” att 

finnas.  Det är ”Viktigt” att var o en gör och fyller i utförda arbetstimmar. Vid 

nästa träff  ”arbetsdag”, ska samling göras i klubbstugan för genomgång av 

arbeten som behöver utföras, så alla blir tilldelade en arbetsuppgift. 

   – Lars Sandberg föreslår att styrelsen tittar över ett förslag som kan gälla 

lättnader i kraven för äldre medlemmar. 

 

 

 * Färdigställande av klubbstugan. Fönster, Panel, Målning. Traktorskjul målning: 

 

  Klubbstugan behöver renoveras; ny panel, tilläggsisolering och nya fönster. 

Arbetskraft efterfrågas, Börje Larsson bedömmer att arbetet kan sättas igång  

snarast efter sommaren. -  Det är en stor o viktig investering så klubben vill att 

det ska bli bra utfört. Börje Larsson är sammankallande och håller i 

stugrenoveringen. 

 

 

 * Byggande av privata båtskjul på hamnplanen. Hantering av båtvagnar: 

 

  SBS arrenderar marken i hamnområdet. 

  Information att uppförande av täckställning som är att betrakta som permanent, 

kräver bygglov och i många fall Länstyrelsens godkännande m.a.p. strandskydd.  

  Efter fullgjord sjösättning vädjar styrelsen till var och en att i första hand ställa 

upp sina båtvagnar på den grusade planen bakom första båtskjulslängan. 

  

 

 * Meddela till sekreteraren din e-mail adress: 

 

  Klubbens Sekreterare vädjar till alla att medlemmar att lämna sin mail adress, 

eller uppdatera om man bytt mail. Den mesta kommunikationen kommer att ske 

via mail och hemsidan. -  Gå in på; www.sbs.connection.se , knappa på 

Aktiviteter, och fyll i formuläret. 

 

 

 * P förbud på piren o båtparkering vid 300-bryggan: 

 

  För att underlätta arbeten o transporter o sjösättningar m.m. Kommer ett P-

förbud att råda på piren ut mot sjösättningskranen. 
   Inga båtar uppställda längs med stranden vid 300-bryggan.  

    De står i vägen då man ska vinterställa bryggan 
 

 

http://www.sbs.connection.se/
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 * Aktivitetskalendern är nu klar och finns på hemsidan. Dessutom sätts ett ex. upp  

   på anslagstavlan.  
  

 

 * Vi är i behov att skaffa en egen domän för vår hemsida. Jan Åkerström o Ronny 

Svensson arbetar vidare med detta. Så fort arbetet är klart kommer en länk från 

den gamla web-adressen automatiskt till den nya. 

 

 

 * Bygge av T på 200-bryggan, L på 100-bryggan: 

    

  Planer på att bygga ett T, på 200-bryggan. Dessutom är 200-bryggan i behov av 

utbyte och renovering. Totalkostnaden kan bli närmare 200 000:- 

  På 100-bryggan planeras ett L, att byggas.  
 

 

 5 Övriga frågor: 

 

 * Både gånggrinden o stora grindens öppethållande diskuterades. Dagarna före, 

under o efter sjösättning är önskemål att grindarna är öppna dagtid.  Andra tider 

låses grindarna. I dag ser vi att många tränger sig igenom stora grinden trots att 

den är stängd. Mötet föreslår att styrelsen tittar på alternativ med kod lås. 

 

 * Förslag att bastutiden begränsas till kl. 23.00 på kvällen. 

 

 * För att klara servisen till gästande båtar kan en lösning vara att skaffa två kodlås, 

styrelsen arbetar vidare på förslaget. 

 

 * Gässen i hamnen är en sanitär olägenhet för alla. Förslag om att sätta upp en 

tunn lina i strandkanten, så kommer gässen Ej upp på land. 

  

 

  6 Mötets avslutande: 

 

 Ordförande avslutade mötet o tackade för god uppslutning och bra diskussioner. 

 

 

. 

Vid pennan 

Jan Nyström 
Jan Nyström 

2013-04-23 


