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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: 2007-08-22 kl. 18.30 
 
Deltagare: Sune Sundell, Kiki Blixt,. Anders Wikberg, Christina Nordlander, Rebecka Tinnerholm 

 Frånvarande: Stefan Westerlund, Ronny Svensson,.  

 

Adjungerad: Folke Nyström, Per Eriksson,  

 

§1  Mötets öppnade: Sune Sundell hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

 

§2   Föregående protokoll lästes upp.  

 Vad beträffar uppställningsplanen har inte den färdigställts enligt föregående protokoll 

 

§3    Ekonomi  

 P.g  33.000:-  B.g 39 000:- ,  

 Kommande utgifter : 9 700:- i avgift för utsjöbryggor och en eventuell tältreparation 

 

§4     Pågående arbete 

  Tältreparation. Sune har kontaktat Jonsereds Hall. Arne Modig besiktigar tältet för att avgöra om det skall 

rivas eller repareras 

 100-bryggan. Arbetet görs färdigt efter båtupptagningen. Sune tar upp frågan med Rune och Lasse 

 300-bryggan. Flytkropparna börjar lossna under bryggan efter kapningen i våras. Erik Andersson, Kalle och 

Martin löser problemet m h a traktor. Färdigställande/omflyttning av bommar genomförs innan sjösättning 

2008 

 Gästbojar. En eller flera gästbojar bör läggas i inför nästa säsong. Ev. ett vinterarbete att lägga ut dem på 

isen.  

 Sätta upp gästhamnsskylten igen 

 

§5  Aktiviteter 

 Kräfteskader 25 aug. Skepparmöte i klubbstugan kl 11.00 

 Ny tid behövs för jolleseglingen 1-2 september p.g.a av krock med bandyklubbens konstruktion av 

konstfrusen plan där  flera av ledarna är engagerade 

 Rödön runt 15 september 

 

§6   Övriga frågor 

  Två förestående möten : Extra årsmöte enligt beslut på senaste årsmötet . Höstmöte i samband med 

båtupptagningen. Beslut togs i att slå ihop dessa den 14 oktober 14.00 

 Prel. Båtupptagning 6 oktober och den 13 oktober. Sune kollar med Hasse 

 Båthus. Intresse finns att sätta upp ett båthus till på området. Diskussion kring tält/båthus/byggnadsplan 

fördes. Beslut fattades att styrelsen tar upp frågan med byggnadsnämnden 

 Diskussion fördes kring medlemsavgifter där en höjning är befogad då icke båtmedlemmar har tillgång till 

gratis bastu, triss och stuga. Vinteravgifter bör ses över. Nyckelavgift bör höjas. Utsjöbryggsavgift på 10:-

/medlem bör också plussas på. Revideraing av avgifter tas upp på nästa årsmöte 

 Utsjöbryggan vid Öbergs udde dras in till hamnen sista september för skrotning 

 

§7   Nästa möte: Styrelsemöte torsdag 27 september 19.00 

§9    Mötet avslutades och Sune tackade för visat intresse. 

 

 

Vid Pennan  

 

Kiki 


