
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

 

Protokoll styrelsemöte 2013-06-10  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Jan Nyström, Martin Eklund och Ronny Svensson. 

 

 

 
§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi.  

 Mikael var inte närvarande men hade meddelat att endast ett fåtal medlemmar låg efter med 

betalningen.    

 

§  5 Klubbstugan   

I. Bredband / tfn. Bredbandsroutern är inkopplad och fungerar med täckning inom 

klubbstugan. Kabel eller ev. utrustning för trådlös förbindelse till TV:ns digitalbox 

införskaffas. Även repeater för att få täckning i hamnbassängen behövs.               

Ronny kollar alternativa utrustningar och införskaffar. 

 

§  6 Skrivelse från Elsäkerhetsverket/åtgärder. 

 Håkan Nordin och Håkan Jonsson har gått igenom skrivelsen från Elsäkerhetsverket och listat 

åtgärder. Klubbens yttrande ska vara inne senast 2013-06-11. Håkan N skriver ett utkast och 

Ronny skriver med detta som underlag ett yttrande som sänds via email så att det är 

Elsäkerhetsverket tillhanda i tid. 

 

§  7 Förberedelser inför städkvällen 11 juni och arbetsdagen 15 juni. 

 Städkvällen innebär framför allt gräsklippning o dylikt. Arbetsdagen får fokus på åtgärder som 

krävs med anledning av Elsäkerhetsverkets tillsyn. 

 

§  8 Hemsidan / Roderbladet. 

 Gamla hemsidan låste sig och är numera borta. Det finns en omdirigerare installerad som 

skickar en besökare till vår nya hemsida. 

 I Roderbladet beskrivs bl a åtgärder mm som krävs vad gäller elsäkerhet i hamnen. 

 

§  9 Övrigt. 

- Kranen är till åren och styrelsen tittar på vad som finns på marknaden. Ev. kan vi vänta med          

t ex fönsterbyte i klubbstugan för att i stället satsa på ett kranbyte. 

 

- Valpen föreslås parkeras i tältet under sommaren. Då skulle det inte bli så trångt i 

truckskjulet. 

 

- El-grinden är sönderbruten. Vi tittar på hur vi ska ordna det. Nattvakten får låsa med hänglås 

och förste man öppnar på morgonen. Grinden bör tills vidare kunna vara öppen dagtid juni - 

augusti. 
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 - Flera klubbar i regionen har haft objudna besökare. Vakten bör vara på plats hela  

natten 22 – 06. 

 

§ 10 Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

§ 11 Nästa möte blir den 19 augusti kl 18 i klubbstugan.. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vid pennan                Justeras 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 
Ronny Svensson    Håkan Nordin 

    Sekr.          Ordf. 
 

  

 

  


