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Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-01-22  
 

 

Närvarande: Håkan Nordin ordförande, Tomas Sandberg ledamot, Per Eriksson ledamot, 

Ronny Svensson sekreterare, Mikael Steen (avgående kassör), Monica Wallin tillträdande 

kassör, Martin Eklund suppleant och hamnkapten land, Rune Gustafsson hamnkapten sjö. 

 

Ej närvarande: Morgan Evensson suppleant och sammankallande i valberedningen. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Förordnande till kassör / Konstituering av styrelsen 

Valberedningen lyckades till årsmötet 2017-11-22 ej finna någon medlem som var 

villig att åtaga sig uppdraget som kassör varför posten sattes som vakant och styrelsen 

uppmanades att försöka tillsätta posten. Valberedningen har efter årsmötet återkommit 

till styrelsen med förslag om att Monica Wallin förordnas som kassör.  

 

Styrelsen beslutar att 

- förordna Monica Wallin till kassör fr o m 2018-01-22 för verksamhetsåren 2018 och 

2019.  

 Avgående kassör Mikael Steen är under en övergångsperiod behjälplig med  

 kassörsarbetet. 

 

 Konstituering av styrelsen. 

 Ledamöter 

o Håkan Nordin ordförande 

o Tomas Sandberg utses inom styrelsen till vice ordförande 

o Monica Wallin kassör 

o Ronny Svensson sekreterare 

o Per Eriksson ledamot 

o Martin Eklund suppleant 

o Morgan Evensson suppleant 

 

Firmatecknare 

o Att teckna föreningens firma för post-, bankkonton och kontotransaktioner utses 

ordförande Håkan Nordin, kassör Monica Wallin fr o m 2018-01-22 samt Mikael 

Steen t o m 2018-05-30, var för sig. 

o Att teckna post och övriga försändelser utses styrelsens ordinarie ledamöter samt 

suppleanter var för sig.  

    



  2 

 

§  4 Korrespondens 

 

 Inkommet:  

- MNSF  Kallelse årsmöte 2017-12-02  Röstetal, Verksamhetsberättelse MNSF, 

Verksamhetsberättelse Allsvenskan, Verksamhetsberättelse 2,4mR, 

Verksamhetsberättelse Segling Hudik, Blankett Fullmakt till årsmötet, Prel. Resultat o 

Balansrapport, Seglarkompis 2017, Blankett Ansökan reseersättning.  

Sänt till Roine P. Läggs till handlingarna. 

 

- SBU  

- Information om GDPR General Protection Data Regulation.  

   Läggs till handlingarna 

 

- Transportstyrelsen  

- Ägarbyte Volvo valp PRP985 2017-11-21.  

  Läggs till handlingarna 

 

- Registreringspapper för nya kranen.  

  Förvaras av sekreteraren. 

  Håkan Nordin meddelar att nya mobilkranen är avställd under vintern.  

  Sten Bengtsson har i uppdrag att kolla vad som gäller angående försäkringen. 

 

 - VnBF 

  - Sammanfattning från SBUs unionsråd 18-19 nov.  

        Läggs till handlingarna. 

 

 - Postnummerrådet.  

  - Information om ändrat postnr till 86152 fr o m 5 mars 2018 

  Läggs till handlingarna. Sekreteraren uppdaterar registret mm när aktuellt datum  

                    närmar sig. 

 

 Avsänt: inget 

 

 

§  5 Ekonomi 

 

 Mikael Steen redogjorde för klubbens ekonomi.  

Klubbens fonderade medel har under de senaste åren till stor del använts för 

investeringar i ny slip, ny 200-brygga, upprustning av klubbstugans fasad samt inköp 

av mobilkran. Styrelsen bedömer att någon större investering inte är aktuell under 

2018. 

 

Swish-betalning 

Kassör Monica Wallin får i uppdrag att anskaffa Swish till klubben. Ett särskilt konto 

bör upprättas för Swish-transaktioner. 
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 Klubbdator. 

Håkan Nordin får i uppdrag att införskaffa en lämplig bärbar dator. Även extern 

hårddisk eller större USB-minne bör införskaffas som back-up. Avsikten är att främst 

kassören ska kunna ha klubbens ekonimiprogram mm på datorn. Den ska också kunna 

användas vid sammankomster tillsammans med projektorn för visning på duken. 

 

 

§  6 Övrigt 

 Rune Gustafsson föreslår en ny fast punkt på dagordningen:  

 Medlemmar - Båtplatser 

Styrelsen anser förslaget vara mycket bra och tar det till sig. Hamnkaptenerna bör 

närvara på styrelsemötena.   

 

 Meddela båtskjulsägare att sända elmätarställning till Mikael Steen senast 15 feb. 

 Ronny Svensson sänder email till berörda. 

  

 Elektriska bilgrinden är f n urkopplad. Åtgärder för reparation sätts in senare i vår. 

 

 Traktorn har läckage av hydraulolja och används f n ej. Det kan vara ventilpaketet som  

är otätt. Martin Eklund, Per Eriksson och Håkan Nordin undersöker det hela.                                                     

Under återstående tid av vintern åtar Håkan Nordin sig att snöröja på klubbens område 

med sin privata traktor. 

 

Aktivitetskalendern bör tas fram under vårvintern. Ronny Svensson sänder email till 

de olika sektionerna och påminner om att börja planera aktiviteter och meddela 

sekreteraren dessa. 

 

Båtägare som inte meddelat klubben föreskrivna uppgifter.  

Styrelsen tar upp det i samband med genomgång av arbetstidspärmen den 12 februari. 

 

 

§  7 Nästa möte den 12 februari kl 18 i klubbstugan. Fokus blir på genomgång av 

arbetstidspärmen. 

 

 

§  8 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

         Vid pennan         Justeras 

 

 

 

       Ronny Svensson    Håkan Nordin

  

    


