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§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi. 

 Inga förändringar sedan förra mötet. Trots stora investeringar under året så har 

klubben god ekonomi då styrelsen under flera år låtit fondera medel. 

 

§  5 Korrespondens 

 Inkommet:  

 VnBF. Behov av BAS-utbildning? 

   Mittland Plus. Inbjudan till möte den 12 okt om Landsbygdsutveckling i Timrå.  
  På mötet deltog Martin Eklund, Rune Gustafsson och Ronny Svensson. Detta är en  

  väg att få EU-medel och kan vara intressant vid framtida investeringar.  

  Ansökningsförfarandet är komplicerat och tar lång tid men stöd kan ev. fås från  

  Timrå kommuns näringslivskontor. 

 MellanNorrlands Seglarförbund. Inbjudan sanktioneringsträff 11 okt  
    Vidarebefordrat till Seglingssektionen 

 

 Avsänt:  

 Timrå kommun.  Evenemanget Träbåtens Dag för almanackan. 

 VnBF. SBS har via RS svarat att BAS-utbildning behövs i framtiden då nya 
personer kommer in som förtroendevalda.  

   

§  6 Bryggor  

200-bryggan, gamla och nya. Nya bryggan byggdes ihop på arbetshelgen. Till våren 

får vi inventera vad som behövs för att färdigställa den t ex nytt trädäck, el-och vatten- 

stolpar, slang för dragning av el och vatten, bygge av T på nocken för gästplatser. 

   

§  7 Uppföljning obetalda avgifter. 

 Styrelsen gick igenom klubbavgifter som ännu ej inbetalats. 

 

§  8  Inför årsmötet 27 nov 

 Vakttjänst för båtskjulsägare diskuterades. Vi vaktar allt inom klubbens område och  
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det bör medföra att även båtskjulsägare ska gör sin del av vakterna. Tas upp på 

årsmötet. Jan Nyström har skrivit ett antal frågeställningar som tas upp och diskuteras 

på årsmötet. 

 

Då klubben har så många båtplatser uthyrda att det blir vaktnätter ”över” så avser 

styrelsen att i samråd med vaktansvarig reducera antalet vaktnätter för medlemmar 

som arbetat mycket mer än vad som anges av årsmötets arbetstidsplikt.  

 

Uppställningsplats för vintern ingår i båtplatsavgiften och garanteras därmed för 

innehavare av båtplats. Som läget är nu så är det fullt på hamnplanen och vi har inte 

plats för fler som bara önskar vinterplats. 

 

§  9 Åtgärdslistan. Mycket är klart och listan tas med till nästa möte. 

  

§ 10 Övrigt 

Förre ordföranden Lars Sandbergs änka har lämnat en del papper till klubben som Lars 

förvarat hemma. Bland papperen finns bland annat originalet till nyttjande avtalet 

mellan SBS och Timrå kommun. Det finns också en kartskiss där klubbens område 

längs stranden är utsatt. Från infartsvägen har klubben 50 m söderut dvs en del av 

badstranden ligger inom klubbens område. Från norra piren är det 70 m till 

områdesgränsen.  

RS håller på att gå igenom alla papperen och skannar in en del för att ha dem även i 

digital form. 

 

Båtskjulen ger nu ett prydligt intryck från strandpromenaden. För att även traktor-

skjulets fasad ska bli finare så bör den målas nästa sommar.  

Vid renoveringen av båtskjulen så har det blivit plåt över. Klubben har fått ett 

erbjudande om att köpa plåten för 4000 kr.  

Styrelsen beslutar att köpa plåten för 4000 kr. Plåten behövs till traktorskjulet.  

 

Anslagstavlan på traktorskjulet är allt för utsatt för solljus. Det behövs ett tak över den 

eller så kan den ev. flyttas. 

 

Belysningen inom hamnen behöver utökas. 

 

Mindre snöröjningen inom hamnområdet. Det beror naturligtvis på hur vintern blir. 

 

§ 11 Nästa möte. 

 

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

 

 

     Vi pennan     Justeras 

 

 

 Ronny Svensson   Håkan Nordin 

    Sekreterare     Ordförande 

   


