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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: 2007-05-10 kl. 18.30 
 
Deltagare: Sune Sundell, Kiki Blixt, Stefan Westerlund Rebecka Tinnerholm. 

Frånvarande: Anders Wikberg, Christina Nordlander, Ronny Svensson,.  

 

Adjungerad: Folke Nyström, Per Eriksson, Rune Gustavsson, Lasse Sandberg 

 

 

§1  Mötets öppnade: Sune Sundell hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

 

§2   Föregående protokoll lästes upp. Följande ändringar ha skett:  

 

 Grillkvällens datum kommer att ändras eftersom stugan är bokad den 9 juni. Stefan Westerlund  bestämmer 

ett datum tills på söndag vid vårmötet. 

 Föreläsare vid årsmötet kunde tyvärr ej ordnas. Aktivitet blir istället info från styrelsen och diskussion kring 

bryggläggningen. 

 Angående bryggrupp: Pelle kontaktar CG Carlsson som kallar arbetsgruppen för 100-bryggan till 

bryggprojektet. 

 

§3    Ekonomi  

 Fakturering av Y-bommar och inträde.  

Fakturering kommer att ske snarast för nya bommar. De som beställde gångbar bom förra året och har hjälpt till 

att snickra på dem kommer att få dessa till fjolårets pris. Observera att ny medlem betalar alltid för bom oavsett 

om den är gångbar eller ej, ny eller begagnad. 

 

 Attestering av fakturor 

Ansvarig måste kontrollera att fakturan stämmer innan den skickas till Christina 

 

 I kassan finns i dagsläget 130 000 kronor 

 

 

§4     Pågående arbete 

 Rune redogjorde för bryggruppens arbete : Pelle har ordnat beslagen. Beslagen är borrade. Elen är borttagen. 

Vattnet kopplas bort vid flytten av bryggan. Kättingar och Y-bommar har kommit. Örjan har bytt 

kättingarna. Lördagen den 12 maj kapas bryggan och flyttas. De inblandade är kontaktade. 

 

 Folke informerade de nya bryggplatserna som kommer att ha numreringen 410-412 och vilka som ska 

faktureras för bommar/platser  i hamnen. Folke informerar Christina angående faktureringen. 

 

 Uppställningsplats för icke sjösatta båtar : Martin kommer att jämna planen med hyveln. Pelle har 200m2 

duk att lägga under gruslass som ska beställas. Mer duk är eventuellt på gång till planen som är ca 400m2. 

Det behövs folk att dra ut duken, efter det att Martin jämnat planen, innan gruset kommer på plats. Martin 

skrapar sedan ut gruset på planen. Arbetet med planen kommer delvis att ske på arbetsdagen. Målsättningen 

är att planen ska stå klar till städkvällen den 14 juni 

 

 Parkeringslayout :  Sune visar två förslag på parkeringsplatser. Mötet beslutade att inte märka upp 

parkeringsplatser utan att istället sätta upp en skylt ”Endast korttidsparkering” ute på piren där parkerade 

bilar kan ses som estetiskt störande. Övrig parkering anser mötet fungera väl.  

 

 

§5  Aktiviteter 



  2 

 Vårmötet : Vi försöker att boka föreläsare om Ymer till hösten vid det extra årsmötet. 

På vårmötet informerar styrelsen om: yttre miljön (parkering, grindar hållas stängda, bastun/tillhåll för 

ungdomar), miljöfarligt avfall, städningen(mastskjulet, målning av stugan, staketet mot stranden, y-bommar, röja 

skrot från plan, röja sly,) hamnen öppen för båtar i sjön (20/5-20/10), arbetsplikten, utsjöbryggorna, vaktlistan 

och bryggflytten. 

 

 Arbetsdag ( se § 4) . Vore bra om vi slapp beställa containrar och istället använde privata släpvagnar där vi 

sorterar avfallet. Rune ställer upp med sin vagn. 

 Sjösättning. Beslutade datum gäller 

 Grillafton (se § 2) 

 Städkväll. Beslutat datum gäller 

 Övrigt : Mötet beslutade att  3 skyltar ska ordnas till hamnområdet 1:” Dyk/Hoppa ej”( vid den konformade 

”trästubben” som sticker upp ur vattnet vid badbryggan där barn setts dyka . 2. ”Korttidsparkering” vid piren 

längst ut.  3. ”Håll alltid grinden låst” på grinden för att förhindra bla mopedåkning på området. 

 

 

 

 

§6   Övriga frågor 

 Styrelsen har  sammanställt en lista på stugfogdens respektive trivselkommitténs uppgifter. Listan bifogas 

protokollet 

 Folke beställer en låda med 40 ex av gästhamnsguiden 

 

 

§7   Nästa möte: Styrelsemöte torsdag 23 augusti 18.30 

§9    Mötet avslutades och Sune tackade för visat intresse. 

 

 

Vid Pennan  

 

Kiki 

  

 


