
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

Protokoll styrelsemöte 2016-02-02 
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Per Eriksson, Ronny Svensson, Martin Eklund och 

Jan Nyström (del av mötet). 

 

Plats: Klubbstugan   kl 17.00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Dagordningen godkändes 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§  4  Korrespondens:    inget 

 

§  5 Sammanställning av arbetsplikt gjordes gemensamt av styrelsen. Fakturering för ej 

gjord arbetstid kommer att ske i samband med utskicket av årets övriga fakturor.  

 

§  6 Övrigt: 

 

 Elmätaravläsning. E-mail till skjulägare om att lämna elmätarställningen till Mikael 

Steen senast 28 feb. Åtgärd 009 

 

 Genomgång med Håkan Jonsson om att anmärkningarna från Elsäkerhetsverket är 
åtgärdade. Åtgärd 010 

  

 Besiktning av el i båtskjulen.  Åtgärd 011 
  

 Seglingssektionen – komplettering av Stortrissar mm. Inventering av Stortrissarna för 

att se vad som fattas. Åtgärd 012 

 

 Klubbstugan  
o Lagning av skedd skadegörelse. Jan stämmer av med Stugvärden för uppdatering 

om läget. Åtgärd 013 

o Deposition vid uthyrning? Styrelsen beslutar att avvakta med att införa deposition. 

o Ny panel. Börje Larsson åtar sig att hålla i projektet. Planeringsmöte med Börje 

före vårmötet. Åtgärd 004  

 

 Aktivitetskalender 
o Förfrågan till sammankallande i resp. sektion om planerade aktiviteter. Svar senast 

10 april. Åtgärd 014 

o Samordning sjösättnings- och upptagningsdagar med kranförare / krangrupp  

Åtgärd 015 

o Framtagning av Aktivitetskalender i utkast till 18 april. Åtgärd 016 

 



  2 

 Vårmöte blir den 24 april kl 15 i klubbstugan. 

 

 Klubbens försäkring. Vad täcker den och vad täcker den inte?  
Förfrågan till Sten Bengtsson om att informera på vårmötet. Åtgärd 017 

 

 Vaktansvarig vakant. Förfrågan till Stefan C om att åta sig uppdraget som 
vaktansvarig.  Åtgärd 018 

 

§  7  Nästa möte 18 april kl 18 i klubbstugan 

 

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

 

 

 

 

 

 

  Vid pennan       Justeras 

 

 

 

 

Ronny Svensson   Håkan Nordin   

      


