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

 

Protokoll styrelsemöte 2019-01-27  
 

 Närvarande: Håkan Nordin, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson, Rune 

Gustafsson och Martin Eklund. 

 

 Plats: Hos Martin & Lisbeth Eklund, Platåvägen. Tid: 17 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll.  

 

 § 7  - Håkan Jonsson åtar sig att vara elansvarig under 2019.  

  

 § 8  - Tillstånd har ännu ej kunnat kollas upp. 

        - Containern är nu tömd.   

 

 Protokollet lades till handlingarna. 

 

§  4 Korrespondens.  

 Ingen korrespondens. 

  

§  5 Ekonomi. 

Kassören redovisade ekonomin. Avsikten är att årets fakturor ska sändas ut under 

februari med betalning senast sista mars. Då får vi tid för ev. påminnelse innan 

hamnen öppnar.  

 

§  6 Genomgång av faktureringsunderlag  

Underlag för ej fullgjord arbetstid mm gicks igenom inför faktureringen av årets 

avgifter. Underlaget har sammanställts av Martin Eklund, Rune Gustafsson och Ronny 

Svensson. 

 

§  7 Övrigt 

- Det har hänt att termostaten på el-elementen i klubbstugan varit ställda på högre 

temperatur än luftvärmepumpen. Vi får vara uppmärksamma på att det inte sker igen. 

Handhavande av fjärrmanöverdosan till luftvärmepumpen är inte helt logisk. 

Symbolerna kan lätt missförstås med följd att man sätter den på kylning i stället för 

värme. 

 

- Det finns båtvagnar som ännu inte är märkta med namn och tfn.                            

Båtvagnar skall vara märkta. Styrelsen ger krangruppen rätt att vägra lyfta om en 

båtvagn är omärkt. Utrustning för märkning kommer att finnas på plats vid de 

gemensamma lyftdagarna. Det är lämpligt att på vårmötet åter igen informera om vad 

som gäller. 
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- Aktivitetskalendern 2019 finns i 1:a utkast. RS sänder email till sammankallande i 

resp. kommitté för att få in den planerade verksamhet som man vill ha med i 

kalendern. 

 

§  8 Nästa möte den 25 feb kl 18 i klubbstugan.  

 

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

 

 

 

Styrelsen tackar Lisbeth och Martin för kaffe, té och förnämligt god kaka. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

 

 

 

  

 


