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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2006-05-14. kl. 18.00 
Deltagare: Anders Wikberg, Sune Sundell, Christina Nordlander och Stefan 
Westerlund.  
Frånvarande: Ronny Svensson, Marika Nyström. 
 
Adjungerad: Sten Bengtsson. 
 
 
§1  Mötets öppnade  
 Anders Wikberg hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§2   Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§3   Ekonomi  
 Christina redovisade klubbens ekonomiska ställning: 

Postgiro + Bankkonto: 34.352 kr 
Fakturor på årets avgifter har gått ut under V-19 
 

§4   Pågående arbete  
o Rolf M. (sammankallande) bör ta fram en aktivitetslista. Anders kollar 

med Rolf. 
o Anders har undersökt diket bakom skjulen som behöver rensas, en 

trumma behöver kompletteras. 
o Tillverkningen av Y-bommar som skall monteras i sommar bör starta 

snarast. Ansvariga är ägarna till de nya bommarna. 
 

§5   Aktiviteter 
o Vårmöte  

 Allmän info  
 Fika (Sune kollar med Lillemor) 
 Brandövning, Sten undersöker möjligheten 
 Jollesektionen informerar 
 Brygginformation 
 Kalender 
 Calle informerar från VBF 
 Info om båtlyft (lyftprinciper/Hasse) 
 Bastu regler 

 
§6  Övrig fråga. 

En av ”fiskestugorna” är till salu på blocket.se. (Erik Ström) 
Det föranleder styrelsen att meddela vilka regler som gäller. 
Krav för ägare till ”fiskestuga”: 

 Medlemskap i SBS 
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 Stugan står på ofri grund och betraktas som byggplats 
 Bryggplats betalas enligt taxa 
 Arbetsplikt gäller 
 Vakttjänst 
 Om SBS behöver platsen för hamnutökning eller liknande måste 

”fiskestugan” med tillhörande brygga rivas/avlägsnas 
 SBS har inte rätt att skriva in något i arrendeavtalet med Timrå 

kommun, som Timrå kommun inte ger sitt godkännande till. 
 Ingen kommersiell verksamhet (typ rökeri eller liknande) får 

förekomma 
 Ingen fiskrensning i anslutning till hamnen 
 Endast släpjolle (< 4 m) får finnas i anslutning till båtplatsen, 

förutom ordinarie båt (samma regler som gäller i hamnen). 
 
 
SBS skall ta fram ett avtal som reglerar fiskestugorna 
 
 
 

§7 Nästa möte   13/8 kl.18.00 
 
§8 Mötet avslutades och Anders tackade för visat intresse. 
 
 
 
Vid Pennan  
 
Sune 
 
 
 
  


