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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2006-08-13. kl. 18.00 
Deltagare: Anders Wikberg, Sune Sundell, Christina Nordlander och Stefan 
Westerlund, Ronny Svensson.  
Frånvarande: Marika Nyström. 
 
Adjungerad: Rolf Matiasson, Svante Nilsson, Örjan Wiklander, Per Eriksson, Bo 
Svelander. 
Frånvarande: 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 + Bankkonto: 100.423 kr (fonderat 58.000 kr) 
Fortfarande finns en del medlemmar som släpar med betalningen. 
Ett par fakturor är ej betalda (Tirab + E-ON), i övrigt inga stora fakturor  
att vänta. 
 

§4   Pågående arbete 
o Kompletteringen av trumman vid infarten skall genomföras under 

september (Svante) 
o Diket bakom skjulen som behöver rensas från sly och träd. 
o Bryggan på Öbergs udde är ett frågetecken (ligger i Sundsvalls 

kommun). Bert Åke Wass, 070 6097303, VBF, har ett ”bryggansvar” i 
regionen. Anders tar kontakt med Sten B. och därefter Wass. Fråga; 
bryggor i allmänhet och gamla gästbryggan i Sundsvall i synnerhet. 

o Vifstavarvs båtklubb har erbjudit 4 plasttuber att bygga bryggor på. Vi 
avvaktar kontakten med Wass. 

 
 
§5   Aktiviteter 
 Bryggfrågan 

o Hur löser vi hamnfrågan? Skall vi omdisponera eller skall vi behålla 
bryggorna som det är. 7 båtar står i kö. Efter att vi har grepp på 
kostnaderna bör vi ta ställning till en omdisponering av hamnen. 

o Hur ser kostnadsbilden ut? Anders, Rolf, Sune gör en kalkyl. 
o Förslag till upptagningsdagar 23/9 + 7/10, Anders kollar med Hasse. 
o Y-bommarna skall faktureras. Lista finns hos Folke 
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o Två lördag fm avsätts till frivilligt/kommenderat arbete, 9/9 och 16/9, 
samling 08.30. 

o Mastkranen bör konstrueras om för högre master. Rolf och Per gör ett 
förslag efter att Anders mätt nuvarande och behovet. 

o Dykargänget rensar slipen från sten. 
o Stängsel. Anders snackar med Thomas Bergman om att köpa in slutdel 

mot badstranden. 
o Örjan fixar färg till portar på mastskjulet. 
o Sune Fixar panel till klubbstugan. 
o Inköp av en badstege till badbryggan. Sune 
 

 
§6  Övrig fråga. 
 Sune informerar om Länsstyrelsens remiss vad gäller avlysning av  

vattenområde utanför Delta Terminalen. 
Vi har svarat att verksamheten hos SBS inte berörs. 

 
 

§7 Nästa möte   10/9 kl.18.00 
 
§8 Mötet avslutades och Anders tackade för visat intresse. 
 
 
 
Vid Pennan  
 
Sune 
 
 
 
  


