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Protokoll vid årsmöte 2008-03-16 
 

 

 

§  1. Mötets öppnande. 

 Ordf. Sune Sundell hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

   

§  2. Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 

  

§  3. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst. 

 Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§  4. Val av ordförande för årsmötet. 

 Sune Sundell valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§  5. Val av sekreterare för årsmötet. 

 Ronny Svensson valdes till sekreterare för årsmötet. 

 

§  6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötets protokoll. 

 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Folke Nyström och Martin Eklund. 

 

§  7. Verksamhetsberättelser. 

Skriftliga verksamhetsberättelser har lämnats av Styrelsen, Seglingskommittén, 

Festkommittén och Jollekommittén. Verksamhetsberättelserna lästes upp. 

Verksamhetsberättelserna från Hamnkommittén och Motorbåtskommittén föredrogs 

endast muntligt. 

 

§  8. Ekonomisk redovisning. 

Sune Sundell redogjorde för det ekonomiska utfallet. Årets verksamhet gav ett 

underskott på 17 852 SEK, vilket täcktes av fonderade medel. Orsaken till 

underskottet är bl a inköp av Y-bommar, men detta är en investering för framtiden 

som belastar ett enskilt år. 

 
§  9. Revisionsberättelse. 

Lars Sandberg läste upp revisionsberättelsen. Han och Lars Pettersson(1) har 

granskat klubbens redovisning och funnit detta väl fört och i god ordning. 

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och mötet beslöt enligt revisorernas 

förslag. 

 

§ 11. Budget för kommande året. 

 Sune Sundell redogjorde för styrelsens budget för 2008. Budgeten godkändes. 
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§ 12. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen: 

 

 Val av ordförande för 2 år. 

Till ordförande valdes Håkan Nordin. 

 

 Val av kassör för 2 år. 
Till kassör valdes Eva Forsberg. 

 

 Val av ledamot för 2 år. 
Till ledamot valdes Folke Nyström. 

 

 Val av 2 suppleanter för 1 år. 

Till suppleanter valdes Magnus Svedjemo och Mats Eriksson. 

 

§ 13. Val av två revisorer för 1 år. 

 Till revisorer valdes Lars Pettersson (1) och Lars Sandberg. 

 

§ 14. Val av två revisorsuppleanter för 1 år. 

 Till revisorsuppleanter valdes Mats Granberg och Lars Pettersson (2). 

 

§ 15. Val av tre ledamöter till seglingskommittén, varav en sammankallande, för 1 år. 

 Till seglingskommittén valdes Tommy Svedin, Hans Norlander och Svante Nilsson.

  

§ 16. Val av fyra ledamöter till jollekommittén, varav en sammankallande, för 1 år. 

 Till jollekommittén valdes Mikael Olavi, Göran Sörell, Pål Christensson och  

 Helena Christenson. 

 

§ 17. Val av fyra ledamöter till motorbåtskommittén, varav en sammankallande, för 

 1 år. 

 Till motorbåtskommittén valdes Carl-Göran Carlsson, Lars Pettersson (1),  

 Martin Eklund och Dennis Nordqvist. 

 

§ 18. Val av fem ledamöter till arbetsgruppen, varav en sammankallande, för 1 år. 

 Till arbetsgruppen valdes Per Eriksson, Svante Nilsson, Håkan Jonsson,  

 Örjan Wiklander och Bo Svelander. 

 

§ 19. Val av fyra ledamöter till hamnkommittén, varav en sammankallande, för 1 år. 

 
 Till hamnkommittén valdes: 

 

 Hamnfogde  ......    Folke Nyström 

 Stugfogde    ......    Lillemor Biörnsdotter 

 Tältansvarig ......    Mats Öberg  

 Vaktansvarig .....    Mats Granberg 

 

 

§ 20. Val av ombud till Västernorrlands Båtförbund för 1 år. 

 Till ombud valdes Carl-Göran Carlsson. 
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§ 21. Val av ombud till Mellannorrlands Seglarförbund för 1 år. 

 Till ombud valdes Tommy Svedin. 

 

§ 22. Val av försäkringsombud för 1 år. 

 Till ombud valdes Sten Bengtsson. 

 

§ 23. Val av festkommitte för 1 år. 

 Till festkommittén valdes Gunilla Sjöberg, Rolf Matiasson, Monika Pettersson,  

 Lars Pettersson (1), Eva Larsson och Börje Larsson. 

 

§ 24. Val av tre ledamöter till valberedning för 1 år. 

 Till valberedning valdes Mats Westin, Olle Blixt och Lars Pettersson (2). 

 

§ 25. Avgifter. 

 

 Följande avgifter beslutades:  

 

 Medlemsavgifter (se § 28 Propositioner):  

Årsmötet beslutade att medlemsskapsformerna i SBS ska vara Familj och Junior 

enligt styrelsens proposition § 28. Seniormedlemsskap avskaffas. 

  - familj  ......   200 kr/år  

  - senior  ......   utgår 

  - junior  ......   50 kr/år 

 

 Båtplatsavgifter: 
  - båt under 5 m längd  .....  400 kr 

  - båt 5 – 7 m längd      .....  600 kr 

  - båt över 7 m längd    .....  800 kr 

 

 Skjulavgift för skjulägare som ej har båtplats i SBS hamn ....... 400 kr 
 

 Slip- och mastkransavgift för icke medlem........  50 kr 

 

 Vinteruppläggningsavgift...... 300 kr 
Plats på hamnplan för vinteruppläggning ingår i ordinarie båtplatsavgift och 

denna särskilda vinteruppläggningsavgift gäller för medlemmar som ej har 

båtplats i SBS hamn. 

 

 Fast el-avgift för skjulägare. (inkluderar 50 kWh) ......... 50 kr 
 

 Gästplatsavgift: 
  - dygn   .........  50 kr 

  - vecka  ........ 250 kr 

 

 Avgift för vinterplats i klubbens tält  ........... 500 kr. 

För medlem som ej har båtplats i SBS hamn tillkommer avgift för 

vinteruppläggning. 
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 Avgift för lyft med klubbens mobilkran. 

 - ordinarie lyftdag.  .......... 250 kr 

 - övrig tid. ........................ 500 kr 

I händelse man akut måste lyfta båten t ex på grund av tekniskt fel, läckage eller 

dyligt gäller avgift enligt ordinarie lyftdag, även om det sker vid annan tidpunkt. 

 

 Avgift för hyra av klubbstuga. (Stugan står till förfogande för uthyrning till SBS-
medlemmar).   ............... 400 kr 

 

 Inträdesavgifter till båtplats/Y-bom: 
  - båt 7 m längd eller mindre.  ................... 2000 kr 

  - båt över 7 m längd.              .................... 3500 kr 

  - Y-bom enkel.                       .................... 3000 kr 

  - Y-bom gångbar.                    ................... 5000 kr 

         Avskrivningstid 10 år (rak avskrivning). Påbörjat år räknas som 1 år. 

        Båtplats med gångbar Y-bom har sådan på ena sidan av båten. 

  

 

§ 26.  Arbetsplikt. 

  - antal timmar. ............................................................... 8 tim 

     - ersättning till klubben för ej utförd arbetstid.  ............ 150 kr/tim 

 

§ 27. Arvode till ordförande, sekreterare och kassör.  ................. 300 kr vardera 

 

 

§ 28 Propositioner: 

 Förändrat räkenskapsår. 

 Styrelsen föreslår att räkenskapsåret ändras till att brytas vid sep./oktober 

 enligt extra årsmötets beslut 2007-10-14. Frågan kräver beslut på två 

 årsmöten innan det kan träda i kraft, varför det tas upp nu. 

 

 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

 Förslag om ändring av stadgarna 
 Styrelsen föreslår att stadgarna utökas med en paragraf enligt nedan.  

 På det extra årsmötet 2007-10-14 togs beslut enligt förslaget. Frågan kräver 

 beslut på två årsmöten innan det kan träda i kraft, varför det tas upp nu. 
  

 Tillägg till stadgarna: 

 Båtar som ligger på land längre än tre säsonger och som av styrelsen bedöms 

 som omöjliga att sjösätta utan betydande reparationsinsatser, skall avlägsnas 

 från hamnområdet genom ägarens försorg. Om ägare ej kan spåras eller 

 vägrar skall ärendet överlämnas till kommunens miljönämnd för beslut om 

 åtgärd. Om kommunen bedömer båten som en miljöfara kan styrelsen 

 avlägsna båten på lämpligt sätt. 

 

 Årsmötet beslutade enligt förslaget.  
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 Medlemsavgift 

 Styrelsen föreslår att Senioravgift tas bort och endast Familj och Junior 

 finns kvar. Samtliga boende på samma adress ingår i familjeavgiften. För 

 uppdatering av medlemsregistret i SBUs mall så behöver blanketten fyllas i 

 och sändas in.  

 Juniormedlem kvarstår då det kan förekomma deltagare i jollesegling utan 

 att övriga familjen är med i SBS. 

 

  Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

 

 Båtplatsavgifter.  
 Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp tittar på hur båtplatsavgifterna ska 

 beräknas – båtlängd eller båtbredd. I och med att vi kommer att ha Y-

 bommar så är det båtplatsens bredd mellan bommarna som mer svarar mot 

 klubbens kostnad per löpmeter brygga. Ev beslut om förändring kan tas på 

 nästa årsmöte. Gruppen får även titta på hur inträdesavgifter ev påverkas 

 av en förändring. 

 

 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

 

 Avgift för utsjöbryggor. 
 Styrelsen föreslår att en (årlig?) avgift om 20 kr per båtplats tas ut som en 

 del i finansieringen av utsjöbryggorna. Avgiften medför att medlemmarna 

 fritt kan utnyttja utsjöbryggorna.  

  

 Årsmötet beslutade enligt förslaget.  

 

 

§ 29. Motioner: 

1) Sammankalla en arbetsgrupp som färdigställer entrégrind med  

        tillhörande fjärrstyrning och motor innan vår/sommar har passerat. 

           Martin Eklund 

 

 Uppgiften ingår redan i planerade arbeten och arbetsgruppen får i uppgift att utföra 

 arbetet enligt planeringen. 

 

 

§ 30. Information från styrelsen. 

 

- Vårmötet blir den 17 maj kl 14 i klubbstugan.  

En sjöräddningsstation är på gång att etableras i Sundsvall och en av eldsjälarna 

bakom etableringen har meddelat intresse för att komma och informera om SSRS 

och sjöräddningsstationen. 

 

- Vaktlistan kommer att sättas upp i klubbstugan i början av maj så att var och en har 

möjlighet att skriva upp sig på vaktnätter. 
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- Utsjöbryggorna till Öbergs udde beräknas vara klara den 15 april. Tillsammans är 

de 27 m långa. Timrå kommun bidrar med 50 000 kr till projektet och vi väntar på att 

Sundsvall kommun ska svara på ansöka om bidrag. Näst i tur att ersättas står bryggan 

vid Gistaholmarna. 

 

- SBU har ett antal utbildningar och nästa styrelse kommer att titta på vilka som kan 

bli aktuella för SBS. Till exempel finns det en utbildning för personer som ingår i 

klubbarnas valberedningar. 

 

- SBU har tagit fram ett administrationsprogram som står till förfogande för 

medlemsklubbarna. SBS önskar kunna börja använda programmet så snart som 

möjligt vilket innebär att grunddata måste skrivas in. Det är ett omfattande arbete 

som börjar med att alla medlemmar ombeds fylla i blanketten som sändes ut 

tillsammans med kallelsen till årsmötet. Blanketten finns även att ladda ner från 

hemsidan. 

 

 

§ 31. Avslutande av årsmötet. 

 

 Sune Sundell tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 Söråker 2008-03-20 

 

 

 

 Ronny Svensson 

 

 

 

 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 …………………….  ………………………… 

 Folke Nyström   Martin Eklund 

 

 

  

 


