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

 

Protokoll styrelsemöte 2017-05-15 
 

Närvarande: Håkan Nordin NH, Tomas Sandberg TS, Mikael Steen MS, Ronny Svensson RS, 

Martin Eklund ME, Morgan Evensson MEv, Rune Gustafsson hamnkapten, Folke Nyström 

krangruppen. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18:00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2017-04-09 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: 2017-05-09 Volvia försäkring för PRP985 annulerad 

En miss i betalning av försäkringsfaktura. Betalas snarast. 

 Avsänt: inget 
 

§  5 Ekonomi. 

 Cirka hälften av de obetalda fakturorna har betalats sedan förra månaden. Ännu  

återstår  dock  22500 kr. Styrelsen gjorde en genomgång av vilka som ej betalat. Det 

kan till en del bero på missuppfattning om vad som gäller för långliggare. Styrelsen 

överväger att kalla berörda till särskilt möte Åtgärd 053.  

 

§  6 Lägesrapporter 

 Bryggor 
o 100-bryggan 

Bryggan är klar förutom vattenanslutning. Bastun är sammankopplad på samma 

ledning och där finns en läcka varför vattnet inte kan kopplas på till bryggan. 

Avhjälpning är på gång. Överbliven kätting från 200-bryggan kan användas till 

nocken. 
 

o 200-bryggan 

Tre arbetshelger är gjorda. Fortfarande återstår en del arbeten innan bryggan kan 

börja användas. RS skickar kallelse till ytterligare en arbetshelg Åtgärd 054.     

TS har gjort en arbetsplan som bifogas kallelsen. MS ordnar ett gruslass som 

behövs till bl a landfästet Åtgärd 055. Rune G kollar med dykare för kolla av  

bojinfästningar Åtgärd 056.  
 

o 300-bryggan 

Bryggan ställdes i ordning på arbetshelgen. En kätting har gått av och är 

provisoriskt ersatt med tamp. Betongflytelementet närmast slipen står vid 

lågvatten på grund. Besiktning och förslag på åtgärd Åtgärd 057. 
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 Vakthållning  

Det fanns vid senaste sammanräkningen 48 nätter som inte är bokade. En idé är att 

tillsammans med vaktlistan sätta en lista över alla som ska gå vakt och där var och en 

bockar av sig då man bokat. Styrelsen tittar på vad som kan göras Åtgärd 058. 
 

 Båtplatser. Antal upptagna/lediga. (hamnkapten Rune G) 
100-bryggan  Alla platser upptagna 

200-bryggan  Tre platser lediga. Dessutom har klubben två platser för Stortrissarna.  

300-bryggan  Två platser lediga. 
 

 Sjösättningsdagar. Allt klart? (Folke N krangruppen) 
Folke har kollat med kranförare & krangrupp. Det är önskvärt med två traktorer för 

att slippa de långa avbrott som transport av båtvagnar ger med bara en traktor. Vi 

har i dag tyvärr bara en traktor för bogsering. Inte många traktorer har kopplings-

anordningar som passar. Jonny Olsson hjälper till i krangruppen. 
 

§  7 Arbeten i hamnen i år utöver bryggor. 

 Klubbstugan vad gäller vindskivor och lös nockplåt. 

 Truckgaraget tak / ommålning 

 Vi får se hur mycket arbetstid vi har kvar efter att allt på 200-bryggan gjorts. 
 

§  8 Övrigt 

 Vakt- och arbetsplikt vid sjukdom. Medlemmar som drabbats av sjukdom som 

förhindrar deltagande i arbete eller vakttjänst får ta kontakt med styrelsen för 

dialog. 

 Folke Nyström anskaffar anordning för byte av motorolja för att minimera risk för 
spill Åtgärd 059. 

 Styrelsen beslutar sälja gamla Y-bommar. Stortrissar kan bli föremål för 
försäljning. M Ev kollar upp prisbilden Åtgärd 060. 

 Mastkranen. Efter hållfasthetsberäkning framgår att en lyftanordning på övre delen 
av mastkranen kan lyfta 300 kg. MEv kollar upp närmare vad som kan göras. 

Förlängning av befintligt spel? Inköp av nytt spel? Kostnad? Åtgärd 061 

 Båtvagnar ska märkas med namn o tfn. Påpekas vid sjösättning. 

 

§  9 Nästa möte den 8 juni kl 18.  

 

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

  

 

 

    Vid pennan    Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson                   Håkan Nordin 

    


