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Protokoll styrelsemöte 2013-05-12  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Jan Nyström, Per Eriksson, Martin Eklund och  

                     Ronny Svensson. 

 

 
§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående styrelseprotokoll 2013-04-07 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§  4 Minnesanteckningarna från medlemsmötet gicks igenom då inte alla styrelsemedlemmar var 

med på mötet.  

 På mötet presenterade styrelsen kort sitt förslag om att under år 2013 hyra ut båtplatser till 

nytillkomna medlemmar utan någon insats men med högre hyra. Trots att meningarna var 

delade bland mötesdeltagarna så avser styrelsen agera enligt förslaget med avgift 1200:- / 

1800:- för båtar t o m 8 m längd resp. över 8 m. Kassören ser detta som en förenkling av hans 

arbete samt att pengar till återbetalning ej behöver fonderas och byte från liten till stor båtplats 

eller vice versa förenklas. 

 Till årsmötet i höst avser styrelsen lägga fram en mer utförlig motivering till förändringen av 

avgifterna/insatsen och inför årsmötet föreslå en förändring. 

 

§  5 Ekonomi. Ett flertal medlemmar har lämnat klubben med lediga båtplatser som följd. Vi har 

nu 13 platser lediga. En del insatser är föremål för återbetalning. Klubbens ekonomi får dock 

ändå betecknas som god. Fortfarande har vi inte fått in alla fakturerade avgifter.  

 

§  6 Klubbstugan   

I. Bredband. Martin har beställt bredbad hos Telia men ännu har ingen utrustning 

levererats. (ME. Åtgärd 25).  

II. TV. En ny TV har införskaffats och monterats på väggen. (HN, ME. Åtgärd 26). 

III. Ombyggnad. Börje Larsson har åtagit sig att vara arbetsledare för den återstående 

ombyggnaden. Han föreslog att bygget sker i höst vilket är OK för styrelsen. 

 

§  7 Skrivelse från Elsäkerhetsverket/åtgärder. 

 Enligt el-ansvarig Håkan Jonsson så är en del av bristerna redan åtgärdade. Håkan Nordin 

kallar H Jonsson till ett möte för genomgång av återstående brister samt dokumentering av 

vidtagna åtgärder mm. Skriftligt svar ska vara Elsäkerhetsverket tillhanda senast 2013-06-11. 

 

§  8 Förberedelser inför arbetshelgen 18 – 19 maj. 

 Arbeten att utföra: 

 -   iordningsställande av 100- / 200- / 300-bryggan. Y-bommar / landgångar / el och vatten. 

 -   montering av dörrstopp på traktorskjulets portar. 

 -   montering av gasfjäder på gånggrinden. 

 -   renovering av bastuflotten och därefter utläggning. 

 -   bygge av ny farstubro till bastun. 

 -   ev. utfyllning av raserad del av piren vid bastun. 

 -   röjning av sly mellan bortre båtskjulet och tältet. 

 -   röjning av sly mellan tältet och staketet. 

 -   färdigställande av kantbräda på utsjöbryggan som ligger vid utrustningsbryggan. 
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§  9 Hemsidan. 

 Den nya hemsidan finns nu på nätet www.sorakersbs.se . Styrelsen anser att den gamla därmed 

kan stängas ner och att där läggs en länk till de nya.  

 

§ 10 Övrigt. 

-   JN. Ev. finns möjlighet att införskaffa en landgång i aluminium till en inte allt för hög 

kostnad. JN får gå vidare i frågan.  

-   en medlem med en trimaran önskar få tillgång till en bryggplats. Hamnkapten får i uppdrag 

att titta på om det är möjligt att ta bort en Y-bom längst ut på 300-bryggan och därigenom 

bereda medlemmen plats. 

-   styrelsen väntar med inköp av fyllnadsgrus för att jämna ut planen då det finns en del av ett 

gruslass kvar som kan användas. 

-   styrelsen tittar vidare på idén om att använda hamnplanen för förvaring av båtar/båtvagnar. 

Det kan kräva en bortschaktning av översta lagret och återfyllning. 

 

§ 11 Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

§ 12 Nästa möte måndag 10 juni kl 18. 

 

§ 12 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  

 

 Vid pennan        Justeras 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 
 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

      Sekr.            Ordf.  
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