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§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi 

 Kassören Mikael Steen var inte närvarande men har meddelat att det inte skett några större 

förändringar sedan förra mötet.  

 

§  5 Inför årsmötet  

 

 - Motioner. Inga motioner har inkommit. 

 

 - Rapport från lunchmöte med MNSF och Sundsvall Segelsällskap. Jan och Ronny berättade  

                om mötet. MNSF ser det som angeläget att så många klubbar som möjligt är medlemmar.  

                SuSS har sin hemsida hos SSF och säger sig i övrigt ha fått stöd av SSF för bl a  

                ungdomsverksamhet som t ex bidrag för inköp av RIB-båt. SSFs klubbavgift för familj är 

                dubbelt så hög som för vanlig medlem. MNSF hade till SSFs förra årsmöte motionerat om  

                att sänka avgiften men blivit nedröstade. Man avser lämna in en motion i samma ärende till  

                nästa årsmöte igen. SuSS har betydligt större ungdomsverksamhet än SBS. 

 

 - Övrigt. Styrelsen presenterar tankegångarna vad gäller investering i kran, slip mm samt vad  

                gäller förslaget om avskaffande av insatsen för båtplats. 

 

 

§  6 Korrespondens/skrivelser 

 

 - Inkommet 

   -- MNSF Årsmöteshandlingar. Handlingarna har getts till SBSs representant Roine  

      Pettersson med av sekr. påskriven fullmakt. 

 

   -- Förfrågan från Timrå kommun angående båten som ställts utanför hamnområdet. Klubben  

       har informerat kommunen om vem ägaren är. 

 

 - Avsänt 

   -- Kallelse till årsmötet. Kallelse har sänts via email till de som har meddelat sådan och via  

       post till övriga. 

 

   -- Påminnelse till skjulägare om att lämna elmätarställning till kassören senast 30 november  

       har sänts via email. 
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§  7 Övrigt 

 

 - Klubbvimpeln. Det finns några vimplar kvar. Pris 150:-. När de är slut få vi skaffa nya och  

               sannolikt blir då priset högre 

 

- Båtskjulen 

  Skjulen behöver inte bara målas – de behöver ses över rent allmänt. Det verkar som att en del  

  kan ha satt sig. Det hela är en fråga för skjulägarna. Jan tar tag i det. 

 

- Inre rummet i traktorskjulet.  

  Jan svarar för städning och sortering av det som finns där. Avsikten är att i rummet ha en 

  arbetsbänk, verktyg mm. Då en del kan vara stöldbegärligt avses dörren hållas låst och endast  

  ett fåtal medlemmar ska ha nyckel till rummet. 

 

- Belysningen i hamnen.  

  Belysning vid grinden är nu monterad och fungerar utmärkt. Det har framkommit att det är  

  problem med lågenergilampor varför styrelsen bedömer att det inte är ett alternativ i dag.  

  LED-belysning utvecklas fort och priserna sjunker varför det kan bli ett alternativ i  

  framtiden.  

  Styrelsen beslutar att vänta med att byta lampor till nästa år. För att spara el i vinter kan vi 

  koppla ur en del av lamporna och ha endast ett mindre antal i gång. 

 

 - År 2014 fyller klubben 60 år. Styrelsen ser det som naturligt att jubileet firas på något sätt.  

  Förslag framfördes att anordna en aktivitetsdag i hamnen. Kontakt kan tas med t ex Söråkers   

  Folkets Hus för samarbete. Att visa upp klubben kan vara ett sätt att locka fler medlemmar.  

  Ett annat förslag är att ta fram en pikétröja med klubbens märke. 

 

 

§  8 Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

§  9 Nästa möte. Det blir en fråga för den nya styrelsen efter årsmötet 

 

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