
  
  

 Söråkers Båtsällskap 
  
  
____________________________________________________________ 

 
 

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

 

Protokoll årsmöte 2014-11-16 
 

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

  

§  2.    Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin.  

  

§  3.    Till sekreterare för mötet valdes Ronny Svensson.  

  

§  4.    Årsmötet förklarades behörigt utlysts. 

  

§  5.    Dagordningen godkändes. 

  

§  6.    Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes 

Carl-Göran Carlsson och Morgan Evensson. 

  

§  7.    Verksamhetsberättelser för styrelsen, hamnkommittén, trivselkommittén och 

segelkommittén lämnades både muntligt och skriftligt. Motorbåtskommittén lämnades 

muntligt. 

  

§  8.    Ordförande Håkan Nordin och kassör Mikael Steen lämnade ekonomisk redovisning 

för verksamhetsåret. Klubbens ekonomi är god. En större kostnad som vi haft är 

nybyggnaden av slipen. Då några fakturor för detta arbete  kommit in efter 

verksamhetsårets slut så kommer de att belasta nästa verksamhetsår. 

 Klubben har fonderat medel till detta och även till kommande investeringar. 

  

§  9.    Revisor Lars Sandberg redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att 

årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

  

§ 10.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

  

§ 11.   Årsmötet fastställde avgifter för verksamhetsåret okt 2014 — sep 2015. 

 

 Se bilaga 1  Avgifter för verksamhetsåret okt 2014 – sep 2015. 

  

§ 12    Ordförande Håkan Nordin och kassör Mikael Steen redogjorde för styrelsens förslag 

till budget för verksamhetsåret okt 2014 – sep 2015. 

  Årsmötet godkände budgeten. 

  

§ 13    Årsmötet valde förtroendevalda.   

 

Se bilaga 2  Förtroendevalda. 

  

§ 14     Arbetsplikt beslöts till 8 timmar för kalenderår 2015. 

Ersättning för ej utförd arbetstid beslöts till 300 kr/timme.  

Ersättning för missad nattvakt beslöts till 1000 kr. 

  

§ 15     Arvode till vardera ordförande, sekreterare och kassör beslöts till 900 kr. 
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§ 16     Proposition från styrelsen.   

 Ändring av stadgarna §1: 

  Nuvarande text: Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för turistfärder till 

sjöss samt att vidga möjligheterna för sådana färder. Föreningen vill verka för vidgade 

kunskaper om båtarnas vård och utrustning, befordrande av sjömanskap och 

navigationskonst samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 

  

 Föreslagen text: Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att 

lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 

kamrat- och sjömanskap.   

 

 Årsmötet beslöt att anta föreslagen ändring av stadgarna. Ändringen ska antas på två 

årsmöten innan den träder i kraft och förslaget kommer att tas med på nästa årsmöte. 

  

§ 17     Motioner från medlemmar: 

 

 Motion nr 1 

 

Motion till SBS årsmöte 2014-11-16 

 

Förslag att införa hedersmedlemskap för medlemmar som varit med länge och verkat i 

SBS under många år. Lämplig uppnådd ålder 75 år.  

Denna typ av medlemsskap bör innebära ingen avgiftsbelagd arbetsplikt, ingen 

vakthållning. Dock ordinarie medlemsavgift kan vara rimligt att kvarstå. 

 

Dags dato 1 november 2014 

Lars Sandberg 

 

 

o Årsmötet beslöt att styrelsen till klubbens vårmöte tar fram förslag på vad som ska 

gälla för hedersmedlemsskap.  

 

 

 Motion nr 2 
 

Motion till SBS årsmöte 2014-11-16 

 

Vill härmed lämna in en motion med syfte på i mitt tycke en förfulning av utemiljön 

runt båthamnen. 

 

Min fråga är ”Hur får vi en vackrare och trevligare miljö i vår hamn? Jag har reagerat 

främst över att det har samlats alltför många ej sjödugliga båtar inom området.  

 

Vår båtklubb får inte upplevas som en båtkyrkogård. Det måste väl finnas vägar till en 

förändring. Kan vi förändra via förändringar i stadgar, ordningsföreskrifter, lokala 

bestämmelser inom klubben och till stor hjälp föreslår jag att styrelsen upprättar 

tydliga befattningsbeskrivningar för resp uppdrag så kommer en del att underlätta 

detta. 
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Jag är medveten om att det är en svår lina att balansera på genom att det är svårt redan 

idag att få medlemmar att ställa upp på olika uppdrag inom klubben. Jag tror också att 

många upplever det positivt om miljön och trivseln utomhus förstärks och bromsar 

upp den förfulning som pågår.  

 

Vänlig hälsning 

Iris Gustafsson 

 

o Styrelsens förslag att införa en avgiftsstege för båtar som blir liggande på 

klubbens hamnområde år efter år och som riskerar bli båtvrak togs fram just med tanke 

på det som motionären tar upp om förfulning.  

Vad gäller befattningsbeskrivningar så finns enligt uppgift gamla sådana och dessa 

behöver uppdateras. Styrelsen avser uppdatera dessa i samråd med berörda 

förtroendevalda.   

 

§ 18    Information från styrelsen samt frågor i övrigt 

  

 Förra vintern var det problem med bilgrinden. Risk finns att elmotorn körs 

sönder om grinden skulle fastna. I vinter kan vi komma att koppla bort elmotorn och 

låsa grinden med hänglåset som förr om åren. 

 

 Jan Nyström informerade om Sundsvall-Timrå Båtråd som bildats under året. 
Fördelen är att kommunerna har endast en kontaktyta visavi båtklubbarna vad gäller 

båtfrågor.  

 

 C-G Carlsson informerade om Utsjöbryggorna. Vid bryggan i Åkeröviken har 
man lagt ut bojsänken. Dessa ska sjunka ner i bottnen under vintern och till våren är 

avsikten att lägga ut bojarna.  

 

 Vid VNBFs  Båtdag avser man ta upp försäkringsfrågor och det är önskvärt att 

en representant för klubben deltar, förslagsvis försäkringsombudet. Båtdagen kommer 

att hållas vid Höga Kusten-hotellet men datum är inte klart. C-G sitter med i VNBFs  

styrelse och bevakar ärendet för klubbens del. 

   

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

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

 

 

 

 

 

Carl-Göran Carlsson    Morgan Evensson 
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Bilaga 1                     Söråkers Båtsällskap, Protokoll årsmöte  2014-11-16 

 

Avgifter för verksamhetsåret okt 2014 – sep 2015 
 

1. Medlemsavgift: …………………………….….    senior 400 kr, junior 50 kr 

Junior t o m det år man fyller 18.    

 

2. Båtplatsavgift  

 för medlem som betalat insats:  

- båt t o m 8 m längd  ………………………………………………       900 kr 

- båt över 8 m – t o m 12 m längd  …………………………………     1200 kr               

- båt över 12 m längd   ……………………………………………..     1600 kr 

  Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 

 

 för medlem som inte betalat insats: 

- båt t o m 8 m längd  ………………………………………………     1200 kr                 

- båt över 8 m – t o m 12 m längd  …………………………………     1800 kr  

- båt över 12 m längd   ……………………………………………..     2400 kr 

Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan.   

 

Anm 1: Klubben har begränsade resurser för båtar över 40´. Årsmötet godkände på 

förslag från styrelsen att det ska vara upp till styrelsen/hamnkapten att i varje enskilt fall 

avgöra om klubben ska erbjuda båtplats för båt över 40´. 

 

Anm 2: Årsmöte gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram förslag på 

förändring av båtplatsavgifterna så att dessa beräknas efter båtbredd i stället för båtlängd. 

 

 

3 Skjulavgift för medlem med skjul men utan båtplats: …………    1200 kr 

Avgiften följer båtplatsavgiften med insats enligt punkt 2 för båt 8 - 12 m längd och 

inkluderar medlemsavgift.   

  

4 Vinter-uppläggning på hamnplan för medlem utan båtplats: …..   600 kr  

Medlemsavgift tillkommer. Avgiften gäller för uppläggning på hamnplan augusti 

2015 – juni 2016. Vagn/båt skall vara märkt med namn och tfn. Båten ska vara 

försäkrad.  

 

5 Året runt-uppläggning på hamnplan för medlem utan båtplats:  
  - år 1  (augusti 2015 – juli 2016) …………………… 1200 kr 

  - år 2  ………………………………….        2 x år 1-avgiften 

  - år 3  ………………………………….        3 x år 1-avgiften 

  - år 4 →  ………………………………        4 x år 1-avgiften 

  

Medlemsavgift tillkommer. Vagn/båt skall vara märkta med namn och tfn. Båten 

ska vara försäkrad.  

Avgiftens storlek för år 1 är densamma som för medlem med båtskjul men utan 

båtplats enligt punkt 3. Avsikten med avgiftsstegen är att förhindra att båtvrak blir 

liggande på hamnplanen. 

 

6 Fast el-avgift för medlem med skjul (inkl 50 kWh):  …………..   100  kr 
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7 Båtgäster. 
  Gästplatsavgift:                    - dygn:  ………………………………     50 kr 

                  - vecka: ………………………………   250 kr 

 

  Användning av slip eller mastkran:  ………………………………     50  kr 

 Avgiften följer gästplatsavgift dygn.  

 

 

8 Avgift för vinterplats 2015-16 i klubbens tältbyggnad: ………     900 kr  

Under förutsättning att bygganden iordningställs. För medlem utan båtplats 

tillkommer både medlems- och vinteruppläggningsavgift.   

 

 

 9 Avgift för lyft med klubbens kran:  

 båtlyft  

                      -- ordinarie lyftdag      ……………………………..      300 kr             

                      -- annan tid efter ö.k. med hamnkapten  …….…….     1000 kr             

 

 av-/påmastning ………………………………………………..    300 kr 

 

 

10 Avgift för hyra av klubbstugan  …………….         > 3 tim              500 kr 

            ……………     max 3 tim              200 kr 

 

Stugan står till förfogande för uthyrning till medlemmar. Bokning sker genom att 

anteckna sig på kalendern på anslagstavlan. Hyran ska betalas i förväg och att 

betalning skett ska meddelas till kassören via t ex email. Den som hyr svarar för 

städning. Man ska även i förväg informera den som ska gå vakt.  
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Bilaga 2          Söråkers Båtsällskap, Protokoll årsmöte 2014-11-16 

 

 

Förtroendevalda 
 

 

 Styrelsen  
 

            -  till ledamot för 2 år valdes Jan Nyström 

 

  -  till sekreterare för 2 år valdes Ronny Svensson 

 

  -  till suppleanter för 1 år valdes Magnus Svedjemo och Mats Eriksson 

 
Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen H Nordin (ordf.), M Steen (kassör) och Per Eriksson är valda för 

2014-2015. Martin Eklund är av styrelsen adjungerad till styrelsemötena och väljs inte av årsmötet. 

 

 Till revisorer för 1 år valdes Lars E Pettersson och Lars Sandberg 

 

 Till revisorsuppleant för 1 år valdes Lars L Pettersson 
 

 Till Seglingssektionen för 1 år valdes Roine Pettersson, Svante Nilsson och Morgan 
Evensson 

 

 Till Jollesektionen för 1 år valdes Mikael Olavi och Göran Sörell 
 

 Till Motorbåtssektionen för 1 år valdes C-G Carlsson, Martin Eklund och Dennis 

Nordqvist 

 

 Till Arbetsgruppen med undergrupper för 1 år valdes:  
 

 - arbetssamordnare:                                Per Eriksson 

 

- maskiner och inköp:                             Håkan Nordin och Martin Eklund 

 

- bryggansvarig 100-bryggan:                Sune Sundell  

 

  - bryggansvarig 200-bryggan:                Rolf Matiasson 

 

  - bryggansvarig 300-bryggan:                C-G Carlsson 

 

- krangrupp:                                            Per Björk, Martin Eklund, Per Eriksson,   

                                                                Lennart Pettersson och Tomas Sandberg                  

  

  - el-ansvarig:                Håkan Jonsson 

 

       - VVS-ansvarig:                Nils Sundling 

 

  - dykare:                Örjan Wiklander 
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 Till Hamnkommittén för 1 år valdes: 

 

  - hamnkapten:                Jan Nyström 

 

  - stugvärd:                Monika Pettersson 

 

  - vaktansvarig:                Håkan Svahn 

 

  - ansvarig för tältbyggnaden:                  Ej aktuellt då byggnaden inte är  

                   iordningsställd 

 

     Till ombud Västernorrlands Båtförbund för 1 år valdes C-G Carlsson 
 

     Till ombud Mellannorrlands Seglarförbund valdes Roine Pettersson 
       

     Till ombud till Utsjöbryggor för 1 år valdes C-G Carlsson 

  

   Till försäkringsombud för 1 år valdes Sten Bengtsson 
   

  Till Trivselkommittén för 1 år valdes Monika och Lars E Pettersson, Eva och Börje  
 Larsson, Iris och Rune Gustafsson              

               

  Till Valberedning för 1 år valdes Olle Blixt, sammankallande, Morgan Evensson,  

 Lars L   Pettersson                                        

 


