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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2006-09-10. kl. 18.00 
Deltagare: Anders Wikberg, Sune Sundell, Christina Nordlander  
Frånvarande: Ronny Svensson, Marika Nyström, Stefan Westerlund.  
 
Adjungerad: Folke Nyström, hamnfogde 
 
 
§1  Mötets öppnade  
 Anders Wikberg hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§2   Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§3   Ekonomi  

o Christina redovisade klubbens ekonomiska ställning: Postgiro + 
Bankkonto: 107.000 kr (fonderat 58.000 kr) 

o Några fakturor ligger för betalning, sammanlagt c:a 14.000 + grävning 
ca: 7000 kr. Fakturerat (ny medlemmar, båtplatser) c.a: 1500 kr 

o Christina skall fakturera samtliga ej fakturerade y-bommar. 
 

§4   Pågående arbete 
o Diket bakom skjulen har påbörjats med rensning från sly och träd. 
o Sune ställer en fråga på nätet om någon(ra) kan hjälpa till med att vulka 

nya tältduken på tältet (Mats Öberg ansvarar). 
o Folke tar kontakt med Ulf Svan om att ta bort spilloljecistern från 

klubben.  
o Ny ”arbetslördag” den 16/9 (den 9/9 blev lyckad, med flera bra insatser) 

 
 
§5   Aktiviteter 
  

o Hur löser vi hamnfrågan? 10 nya båtar i kö. 
Anders redovisar förslag. (bifogas) 
Bryggruppen sammankallas till torsdagen den 5/10 18.30 
Anders, Hasse, Rolf, Folke, Sune. 

o Anders fixar ett miljöanslag att sätta upp i klubbstugan. 
o Bryggan på Öbergs udde är ett frågetecken (ligger i Sundsvalls 

kommun). Bert Åke Wass, 070 6097303, VBF, har ett ”bryggansvar” i 
regionen. Anders fortsätter kontakt med Wass. Fråga; bryggor i 
allmänhet och gamla gästbryggan i Sundsvall i synnerhet. Sune 
bevakar bryggfrågan i Sundsvalls kommun (kommer att utannonseras i 
ST under hösten). 

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

o Höstmöte den 12/11 kl. 15.00 
o J17-ägaren söks via kronofogden. (Ansvarig Sune och Christina)  
 
 

§7 Nästa möte   9/11 kl.18.30 
 
§8 Mötet avslutades och Anders tackade för visat intresse. 
 
 
 
Vid Pennan  
 
Sune 
 
 
 
  


