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

 

Protokoll styrelsemöte 2017-03-14 
 

Närvarande:  Håkan Nordin, Tomas Sandberg, Mikael Steen, Ronny Svensson,  

Martin Eklund, Morgan Evensson. Rolf Matiasson deltog som bryggansvarig  

för 200-bryggan. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18:00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Dagordningen godkändes 

 

§  3 Föregående protokoll 

-   Martin Eklund har hört med en lokal firma vad gäller nya hållare till flytelementen. 

Avvaktar prisuppgift. 

  

- Mikael Steen kan ordna med LED-armaturer till ett bra pris.  

Styrelsen beslutar att inköpa 4 armaturer. Mikael Steen ordnar det. Åtgärd 041. 

 

- Luftkompressor. Styrelsen beslutar att inköpa en ny kompressor.                        

Martin Eklund ordnar det. Åtgärd 042. 

 

 Protokollet från styrelsemöte 2017-02-21 lades till handlingarna. 

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: 

 2017-03-01 Svenska Sjö, Försäkringsbesked 2017.  Finns på hemsidan 

 2017-03-01 Skatteverket, Inkomstdeklaration ideella föreningar. Till Mikael Steen 

för ifyllande och inskickning  

  

 Avsänt: inget 

 

§  5 Ekonomi 

Mikael Steen redogjorde muntligt för ekonomin. Årets fakturor har just sänts ut till 

medlemmarna för betalning senast sista mars.  

Klubbens ekonomi är god. Vi har medel på investeringskontot som väl täcker de 

utgifter klubben har i närtid som t ex hänför sig till slutmonteringen av 200-bryggan.  

 

§  6 Aktivitetskalender 2017 

Det som återstår är OK från kran- och traktorförare. Ronny tar kontakt med Folke 

Nyström för att ordna klartecken från kran- och traktorförare på föreslagna 

sjösättnings- och upptagningsdatum. Åtgärd 035 
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§  7 200-bryggan Åtgärd 045 

Rolf Matiasson och Håkan Nordin svarar för uppmätning av bryggan. Avsikten är att 

beställa färdigkapat virke för trädäcket. 

Vad gäller placering av Y-bommar så bör dessa monteras så att de bredare 

båtplatserna finns längre ut på bryggan. Man får ta hänsyn till var skarven till yttre 

bryggdelen blir. Martin Eklund och Rune Gustafsson mäter upp. 

Beslag och slangklammer. Tomas Sandberg inventerar klubbens innehav av beslag 

som kan användas. Det som fattas köps in. 

Komplettering av bojvikter på mitten. Vikter finns. De läggs vid slipen för att kunna 

dras ut på isen och sänkas på plats. 

Inköp kätting. Håkan Nordin kollar pris och svarar för inköp. 

Befintlig skarv mellan bryggdelarna bör kunna återanvändas. 

Slang för dragning av vatten och el. Mikael Steen inköper 2x50 m.  

 

§  8 Övrigt 

Container 20´. Två containrar kan placeras på olika sätt för att efter montering av tak 

kunna fungera som förråd. Det blir aktuellt under sommaren/hösten. Innan leverans 

förbereds platsen så containrarna kan ställas på plats direkt från lastbil. Styrelsen tittar 

på lämplig placering. Åtgärd 046. 
 

Fågelskrämmare. Styrelsen beslutar inköpa två fågelskrämmare. Håkan Nordin ordnar. 

Åtgärd 047. 
 

Styrelsen beslutar införskaffa ett OK-kort. Endast anmälda personer får göra inköp. 

Martin Eklund har redan förberett allt. 
 

Swish. Styrelsen kollar upp om klubben kan ordna med swishbetalning. Det har 

efterfrågats för kranlyft. Åtgärd 048. 
 

Buster. Håkan Nordin kollar upp skicket på Buster inkl motorn. Åtgärd 049. 
 

Stortrissar. Seglingssektionen kollar upp klubbens båda Stortrissar. Åtgärd 050. 

 

§  9 Nästa möte 9 april kl 14 innan vårmötet som börjar kl 15.  

  

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

 

 

 

 

                Vid pennan       Justeras 

 

 

 

            Ronny Svensson   Håkan Nordin 

    


