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Protokoll fört vid styrelsemöte för Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2005-10-02, kl. 18.00 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Göran Sörell, Anders Wikberg, Ronny Svensson, Sune Sundell, Stefan 

 Westerlund. 
(Frånvarande: Christina Nordlander, Morgan Evensson)  
Adjungerade: Folke Nyström, Martin Eklund. 

 
 
§1  Göran Sörell öppnade mötet genom att hälsa styrelsen välkommen och 

dagordningen godkändes. 
 
§2   Föregående protokoll upplästes och godkändes. 
 
§3   Ekonomi (hoppas över eftersom Christina är frånvarande) 

 Likviditeten är god. Drygt 81.000 kr. 
 
§4   Pågående arbeten 

 Mastkranen bör byggas om så att den blir lättare att använda. Blocket upptill 
bör flyttas ut. Anders och Göran kommer med ett skissförslag till 
arbetsgruppen. (Återstår sedan förra mötet) 

 
 Avloppet bör kompletteras med en värmekabel. Sture Pettersson är ansvarig. 

Sune kollar med Sture. (Återstår sedan förra mötet) 
 

 Arbetsgruppen bör se över taket på stugan så att det inte läcker. Göran tar det 
med Svante.  (Återstår sedan förra mötet) 

 
 Göran kollar med Sten hur rutinerna för dieseltanken ser ut, med tanke på att 

klubben betalar besiktning. Alla får tanka efter kontakt med Sten. Sten bör 
informera om rutinerna vid vårmötet. 

 
 Nya presenningar till tältet. Mats Öberg som är ansvarig och Göran skall 

försöka köpa några luftslangar (i presenning) för 250 kr/st. +moms. 14 st 
behövs. Mats basar för projektet. Presenningsslangarna finns i Ljusdal. Göran 
sköter hemtransport. Mötet beslöt köpa presenningarna. 
 

 Stefan ansvarar för att Öbers udde blir invintrad.  
 
 En plan bakom båthuset bör iordningställas. (Arbetsgruppen)  

 
 Diket bakom båthusen bör ses över så att avrinningen blir bättre, Anders 

kollar. 
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 Stängslet mot badstranden skall byggas ut. Arbetsgruppens uppdrag. 
 

 Gångdörren i grinden bör iordningsställas. Arbetsgruppens uppdrag. 
 

§5   Aktiviteter 
 Pubbkväll utan trubadur bör fixas och ”dricka” ihop till ett nytt golv. Sune 

snackar med Olle och Mats. 
 

 Luciafirandet den 11/12 (söndag) Kl. 14.00 ordnas traditionsenligt. 
Göran/Sune ansvarar 

 
 Årsmöte den 19/2 kl. 14.00. Valberedningen informeras. 

 
§6  Övrig frågor. 

 Folke informerar om att det inte finns några lediga platser och några står i kö. 
Det finns mtrl. till 7 bommar. 3 i kö. Ytterligare material är beställt via Håkan. 
Göran kollar med Börje om han kan vara arbetsledare. 
Marieholmaren som ligger på CG:s plats vill ha plats och bli medlem. 
Vid årsmötet bör beslutas om vi skall omdisponera 100-bryggan. 
 

 Martin informerar om ett kök som är till salu. Säljaren vill ha 20.000 kr. Alla 
vitvaror är med (spis, kyl/frys, diskmaskin). Allt monteras ner av köparen. 
Beslut: Vi köper köket. Martin informerar säljaren. Demonteringen kan göras 
från den 5/11 och tre helger framåt. Arbetsgruppen informeras av Göran. 
Golvet bör också fixas i samband med nya köket. Mötet beslöt tillstyrka en 
renovering av kök, golv 

. 
 Martin har också ett par traktorgräsklippare som är till salu. Mötet beslöt 

avvakta med inköp.  
 

 Seglarförbundets räkning är obetald (3053 kr). Två påminnelser har kommit. 
Vi kommer att betala snarast. Medlemsskapet  kan ifrågasättas, bör tas upp 
nästa årsmöte. Är medlemskapet motiverat? Hur stimulerar man klubbens 
egna seglare? 

 
 Hasse har en köpare till balken bakom båthusen. Det är OK att sälja för 

styrelsen. Sune kollar med Hasse om det fortfarande är aktuellt. 
 

 Båtklubbar från fjärden, Östrand, Vifstavarv, Fagervik och Söråker har träffats 
och överenskom om bryggorna för Gistaholmarna, Öbergs udde etc. Bryggan 
på Öbergs udde är i dåligt skick och bör bytas ut och SBS känner ansvar. 
Bryggan i inre hamnen (Matchracingbryggan) bör bli ledig. Sune kollar med 
Tommy Svedin om den är till salu. Martin kollar brygga hos Vägverket/ 
Marinen 
 

§7  Göran avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
Vid pennan,  
Sune 


