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

 

Protokoll styrelsemöte 2017-09-11  
 
Närvarande: Håkan Nordin, Tomas Sandberg, Mikael Steen, Per Eriksson, Ronny Svensson och 

Morgan Evensson. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18:00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Dagordningen godkändes 

 

§  3 Föregående protokoll 2017-07-10 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet:  

- Tomas Holmberg. Email Klagan 2017-07-14. Styrelsen behandlade skrivelsen. 

 

 - Fredrik Karlsson. Email Förfrågan 2017-08-14.   Styrelsen anser att vi inte kan hyra ut  

plats i klubbens förråd. Martin Eklund har meddelat Fredrik Karlsson. 

 

- Polisen. Email Brottsförebyggande. 2017-09-08.   Ingen åtgärd för tillfället. Ev kan det 

tas upp i Båtrådet för en gemensam genomgång med polisen. 

 

 - Timrå kommun. Email Väggalmanacka 2017-09-08.   Vi har ingen Aktivitetslista för    

2018 och har inget evenemang att lämna. 

   

 Avsänt:  - inget 

 

§  5 Ekonomi 

Några långliggare släpar med betalningen. Styrelsen avser kalla berörda till ett möte för att 

klargöra vad som gäller och höra om deras avsikter med sina båtar Åtgärd 067. 

 

§  6 Lägesrapporter 

 Nattvakt. Det har funnits enstaka luckor. Vaktansvarig får till årsmötet göra en uppföljning.  

Diskussion inom styrelsen om ev. förändring:  

- utökning av tiden som vi ska ha vakt?  

- reducering av vaktnätter som kompensation för medlemmar som arbetat många timmar 

utöver arbetsplikten?                                                                                                                      

Styrelsen avser ta upp frågan på årsmötet. Åtgärd 068 

 

 Inför upptagningsdagarna.  

o Folke Nyström har meddelat att krangruppen är bemannad.   

o Luftkompressorn behöver kompletteras med munstycken. HN köper in. 

o Båtvagnarna har ställts så att de blockerar varandra. PE och HN ordnar upp det. 

o Extra traktor är inhyrd 

o Segelbåtsmaster ska förvaras längs klubbstugan och inte längs båtskjulsgaveln. 
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 Bryggor / Y-bommar  

o Nya 200-bryggan:  Några mindre saker återstår bl a mittfästen.                                                                  

Vi avser lämna Y-bommarna kvar i sjön i vinter.                                                                        

Två betongblock behövs som förtöjning. Kan läggas ut på isen i vinter. Morgan kollar. 

Åtgärd 069                                                                                                                          

20 m kätting inköps. TS kan ta det från Ö-vik då han passerar där inom kort. Åtgärd 070 

 

o Gamla 200-bryggan:                                                                                                         

En del avser klubben behålla som jollebrygga. Delen kan monteras bort.  Spekulanter 

har tittat på bryggan men de avvaktar då den är i sämre skick än de trott. 

 

o Gamla Y-bommar. Tio Y-bommar har sålts till Färja-projektet i Tynderösundet. De har 

hämtats. Det finns fler som är intresserade att köpa och Y-bommarna säljs enligt 

turordning för inlämnat önskemål. 

 

 Klubbstugan 

o Kökskran. HN inköper ny kran och även en LED gårdsarmatur för montering på 

truckgaragets gavel. Åtgärd 071 

o Nockplåt/vindskivor. Börje Larsson är vidtalad. 

 

o Annat i hamnen 

o Inköp av stege 3-4 m. HN inköper. Åtgärd 072 

o Vi skulle behöva pålkap till 100-bryggans landfästen. Morgan Evensson kollar upp. 

 

§  7 Inför arbetshelg 14-15 okt 

o Vinterställning av bryggorna 

o Delning av gamla 200-bryggan. Förtöjning inför vintern. 

   

§  8 Övrigt 

o Containrar för bygge av förråd/truckskjul. Morgan Evensson kollar tillgång och priser. 

Åtgärd 073. Aktuellt är 20 fots containrar. Tänkt plats är vid gaveln båtskjul 1.  

 

o Ett nytt fenomen är att medlemmar utan båtplats inte tar hem sin farkost efter varje 

användning utan önskar förvara sin båt/scooter på trailer på klubbens område. Styrelsen 

avser ta upp frågan på årsmötet. Åtgärd 074. 

 

o Ersättning av klubbens mobilkran. Det finns en intressant kran till salu. HN kollar upp. 

Klubbkranen betalar sig själv på ett antal års sikt eftersom vi tar ut en avgift för lyft. 

Avgiften tillfaller klubben och inte något lyftskranbolag. Åtgärd 075. 

 

§  9 Nästa möte den 23 oktober kl 18 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

   Vid pennan         Justera 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

      

    


