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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2006-04-02. kl. 18.00 
Deltagare: Anders Wikberg, Ronny Svensson, Sune Sundell, Christina Nordlander, 
Marika Nyström och Stefan Westerlund. 
 
Adjungerade: Hans Norlander, Rolf Matiasson och Folke Nyström. 
 
 
§1  Mötets öppnade  
 Anders Wikberg hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§2   Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§3   Ekonomi  
 Christina redovisade klubbens ekonomiska ställning: 

Postgiro 17.560 
Bankkonto 31.486 
Två betalningar på mindre än 10.000 kr ligger inne för betalning. 

 
§4   Pågående arbete  

o Bryggor 
 Kön till bryggplats är 6 st. bl.a. 2 stora (>30 fot) segel båtar 
 Y-bommar till 100-bryggan 

Material (stål) till 5 Y-bommar och 2 ”ändbommar” finns hemma. 
Arbetet med att iordningställa bommarna är inte påbörjat. 

 
o Omdisponering av hamnen 

 Mötet beslöt efter diskussion att bilda en kommitté för 
omdisponering av hamnen (Anders, Folke, Hasse, Sune, Rolf). 
Tiden för planering och utsättning för omdisponering anses vara 
för kort fram till sjösättningen, därför skjuts arbetet till nästa 
säsong. Folke trodde att de köande båtar som nu finns kommer 
att få plats med lite omflyttning av nuvarande båtbestånd. 

 Vågbrytare i form av en knippe telefonstolpar e.d. tillverkas vid 
sjösättningen (100-gruppen) och placeras från piren norrut som 
skydd till den yttersta båtplatsen på 100-bryggan. 

 Fler boj-platser ordnas till 300-bryggan (arbetsgruppen). 
 
§5   Aktiviteter 

o Vårmöte  
 Tid 21/5 kl. 15.00 
 Föredrag: Martin har förslag på någon person från en isbrytare 

som kan komma och berätta.  (Anders snackar med Martin). 
o Sjösättning (två datum) 28/5 och 10/6.  
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o Grillafton 5/6. 18.00. Ev. arrangeras grillaftonen av Jollesektionen. 
o Jollesektionen ordnar kvällsseglingar för ungdomar fredagskvällar före 

och efter juli-semestern. 
o Städkväll, den 15/6. kl. 18.00.  
o En brandman (Roine Pettersson) kan informera om brandsäkerhet 

ombord. Mötet beslöt komma överens om lämplig tidpunkt med Roine. 
(Det gick inte att ordna i samband med städkvällen) 

o Kräftsegling den 26/8. 
o Marika kollar på jobbet efter grillämne. 

 
§6  Övrig fråga. 

o Mötet beslöt arbets- och vaktbefrielse för Gustav Svedin. Sune 
meddelar Gustav. 

o Avtal för skjulägare. Anders talar med Göran S. om hur vi går vidare. 
o Berntsen vill ha en Båtens dag. Mötet beslöt att Berntsen får sätta upp 

ett anslag på klubbstugan. 
 
 

§7 Nästa möte   14/5 kl.18.00 
 
§8 Mötet avslutades och Anders tackade för visat intresse. 
 
 
 
Vid Pennan  
 
Sune 
 
 
 
  


