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Söråkers Båtsällskap, Båthamnsvägen 30,  860 35 Söråker, Pg: 935 12-2, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 

 
Tid: 2007-04-11 kl. 18.30 
 
Deltagare: Anders Wikberg, Sune Sundell, Kiki Blixt, Rebecka Tinnerholm. 
Frånvarande:Christina Nordlander, Ronny Svensson, Stefan Westerlund.  
 
Adjungerad: Folke Nyström, Hasse Norlander, Svante Nilsson, Rune Gustavsson, 
Lasse Sandberg 
Frånvarande adjungerad: Morgan Evensson, Per Eriksson 
 
§1  Mötets öppnade: Sune Sundell hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
§2   Bryggprojektet 

- Bryggarbetsgruppen ledd av Rune och Lasse träffas måndag 16 april i 
klubbstugan för att arbeta fram detaljerna kring bryggflytten     

-    Bryggan bör stå färdig 20 maj 
- Bommar, ej gångbara, beställes till förlängningen av 200-bryggan. 

Folke skissar på hur många som ska beställas 
- Morgan donnerar 2st kättingar till klubben. Anders ansvarar för att två 

till införskaffas. 
- Kraftig plåt med bultar, 8 st. Mötet på måndag utser vem som tar sig an 

uppgiften. 
- Montering: Folke märker upp var Y-bommarna ska monteras. 

Bryggarbetsgruppen ansvarig för 200-bryggan monterar Y-bommarna 
 
Icke gångbara Y-bommar köps in även till 100-bryggan där Hasse drar bort pålarna. 
De som i dagsläget har betalat för gångbara bommar kommer enligt beslut från 
årsmötet att få tillgång till en gångbar bom resp. en icke-gångbar efter omläggningen 
av bommar. Ytterligare en arbetsgrupp bör ta sig an denna om flyttning och arbetet bör 
ske så fort det är möjligt. 
 
 
§3     Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.   
 
 
 

 
§4     Ekonomi  

- Sune redovisade Christinas siffror:  
Bankgiro 1 743 kr 
Postgiro 118 662 kr  
Fodringar 30 932 kr 
Leverans skulder 1 500 kr 
Klubbens tillgångar ca 145 000 kr 
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§5   Pågående arbeten 

- Bryggomläggning 
- Fördelningen av bommar enligt principen varannan gångbar resp. icke 

gångbar 
- Staketet. Material finns. Anders kontaktar Tomas Bergman. 
- Målning av stugan. Örjan har ordnat färg. 
- Snickerijobb 
- Övriga arbeten se lista på hemsidan 

 
 

 
 
§6  Aktiviteter 

-    Arbetsdag 20 maj. Svante kontaktar Kiki om datumet är korrekt.  
- Vårmöte 13 maj. Rebecka kontaktar vår lokale skeppare som arbetar 

på Ymer,isbrytaren för ev.  föreläsning på mötet. Reserv datum 20 maj. 
Kiki informerar trivselgruppen om fika. Reservaktivitet : Ronnys film om 
Antarktis. 

- 1:a sjösättningsdagen 26/5, 2:a sjösättningsdagen 9/6 
- 9 juni : Jollesektionen ordnar grillkväll med lotteri 
- Städkväll 14 juni kl 18.00 

 
Kiki ansvarar för att aktiviteterna mejlas ut till klubbens medlemmar och affischeras i 
klubbstugan 
  

  
 

§7   Övriga frågor 
- Styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för stugfogde respektive 

trivselkommittén  
- Svante har ordnat en ny flaggstång till klubben 
 
 

§8    Nästa möte: Styrelsemöte torsdag 10 maj kl 18.30 
 
§9    Mötet avslutades och Sune tackade för visat intresse. 
 
 
Vid Pennan  
 
Kiki 
  


