
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

Protokoll styrelsemöte 2017-10-24  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen (del av mötet)  Per Eriksson, Rune Gustavsson,             

Morgan Evensson, Martin Eklund 

 

Plats: SBS Klubbstuga Söråker Tid: 18.00 

 

 

§  1   Håkan Nordin hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2   Dagordning godkändes 

 

§  3   Föregående protokoll 2017-09-11 behandlades och lades till handlingarna, vissa 

         åtgärder kvarstår 

 

§   4   Korrespondens:  

 Bilder från Thomas Bergman ang. felaktigt material ur miljöhänseende har               

                deponerats på majbrasan.  Styrelsen beslutade att åtgärda problemet 

 

 RGS Riksförening Gästhamnar Sverige, förslag att vi begär utträde ur RGS med  

     tanke på vår ringa uthyrning av gästplatser, kostnaden för medverkan i RGS är för    

     kostsam. Ronny Svensson informerar RGS om utträde. 

 

 VnBF Kallelse till årsmöte den 2/12.  

Representanter från SBS är Carl Göran Carlsson och Jan Nyström  

§   5   Ekonomi:  

 Ekonomi: Kostnader för transport av ny kran till SBS Söråker 9000:- 

 

 Sista kranlyft (torrsättning) är ej redovisad av ansvarig lyftchef 

 

 Redovisning av tidigare beställda beslag till 200-bryggan är ej utförd. Förslag om 

dellikvid (10.000:-) är vår ”Valp” tidigare dragfordon för båtvagnar samt 

kvarvarande 5000:- 

§   6    Lägesrapport:  

 Arbetshelg 14-15 okt. God tillströmning av arbetskraft från våra medlemmar, det 

mesta av utsedda arbeten blev färdigställda inför kommande vintervila i hamnen. 

 

 Klubbstugan: Kranen i köket är utbytt.  Kvarstår nockplåt och vindskivor. 

 

 Förrådscontainer: Morgan Evensson klargjorde för kommande eventuella 

uppställning av 2 st 20 fots (6,6 met.) container vid gavel på första båthuset, 
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placering är tänkt med en öppning av ca. 4 met. för garagering av traktor med 

tillhörande skjutportar samt kommande förråd i resp.container.  

Förslag att marken för container färdigställes med de betongplattor som vi har över.  

Kostnad för transport från Tunadal – Söråker 5000:- 

 

 Vakttjänst: Vid påbörjad vakttjänst ska resp. vakt ringa och SMS kommande vakt.                 

Om  kontakt uteblir ska nattens vakt ringa vaktchefen (Håkan Swahn) för 

information om händelse. 

 

 Båtplatser i sjön:  

Rune Gustavsson redovisade om läget och det finns några disponibla platser kvar. 

 

 Båtplatser på land:  

Martin Eklund redovisade om läget och det finns 1 båt som bör kollas upp om ägare 

samt fullgjord betalning är utförd. 

 

 Annat i hamn:  

Beträffande den nya lyftkranen bör nytt underlag utföras, Morgan Evensson har 

förslag om att stålsponta framkant som åtgärd för att förhindra sättningar vid tunga 

lyft. Gamla lyftkranen ska förflyttas från sitt nuvarande ställe och ge plats åt vår 

nya kran. Förslag att vi fotar av vår gamla lyftkran och lägger ut den till försäljning 

snarast innan vi flyttar den från nuvarande plats om någon spekulant vill provköra 

kranen. Förslag till försäljningspris 15000:- (prutbart) 

 

Nya plogbladet till traktor ska monteras med en el hydraulisk ventil för skevning 

och skoplås av snöblad. Jörgen Salomonsson ska utföra monteringen och erhåller 

vår gamla plog i utbyte samt de gamla skopfästena från BM840. 

 

 §   7    Inför Årsmötet:   

 

 Dagordning genomgicks med viss övrig justering: 

 

 Avgifter:  

Medlemsavgift för medlemmar som EJ har båtplats, förslag om höjning till 500:- 

Inkluderar nyttjande av båtramp.  Sommaruppläggningsavgift under period juni – 

augusti. 

 

 Styrelsens årsrapport presenterades 

 

 Lägesrapport valberedning 

 

 Annat: 

Förslag om avgift för nyttjande av traktor efter ordinarie sjösättning 200:- 

 

 Klubbstugans avgifter kvarstår som tidigare 
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    §   8   Övrigt. 

 

    §   9   Nästa möte. Förslagsvis innan årsmötet 

 

 

 

 

 

Söråker 2017-10-24 

 

 

    

   Vid protokollet:       Justeras: 

  

 

 

 

    Martin Eklund   Håkan Nordin 

 


