
 Söråkers Båtsällskap  

 

  Protokoll årsmöte 2013-11-24 

__________________________________________________________________________________________ 

 

   

§  1.    Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§  2.    Till ordförande valdes Håkan Nordin.  

 

§  3.    Till sekreterare valdes Ronny Svensson. 

 

§  4.    Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 

 

§  5.    Föreslagen dagordning godkändes. 

 

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

Olle Blixt och Mats Westin. 

 

§  7.    Verksamhetsberättelser från Styrelsen, Hamnkommittén, Trivselkommittén, 

Motorbåtskommittén och Seglingssektionen föredrogs muntligt.   

 

§  8.    Ekonomisk redovisning. Håkan Nordin föredrog den ekonomiska redovisningen  

           muntligt då det inte lyckades att visa den på TVn p g a tekniska orsaker. 

   

§  9.    Revisionsberättelse.  

           Revisorerna har gått igenom räkenskaperna. Alla kvitton mm stämmer med  

           redovisningen men ingående och utgående balans skiljer sig åt med några hundra  

           kronor. Kassören är bortrest i arbete och har inte hunnit åtgärda felet till årsmötet. 

   

§ 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

            Årsmötet beslöt att ge revisorerna fullmakt att ge styrelsen ansvarsfrihet efter att 

balansräkningen har upprättats till att vara i balans och redovisats för revisorerna. 

Redovisning ska ske senast till Luciamötet den 14 december. 

 

§ 11.    Avgifter för verksamhetsåret okt 2013 — sep 2014. 

 

I. Årlig båtplatsavgift för medlem som betalat insats.  

 - båt t o m 8 m längd: ……………………………………………..   850:- 

- båt över 8 m längd:  ……………………………………………..  1100:- 

    Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 
 

II. Skjulavgift för medlem med skjul men som inte har båtplats: …….  1100:- 

Avgiften följer båtplatsavgiften för båt över 8 m längd och inkluderar 

medlemsavgift.   
 

III. Slip- och mastkransavgifter för icke medlem: ……………………..   100:-                   

  

IV. Vinteruppläggningsavgift för medlem som inte har båtplats: …….    400:-  

Avgiften gäller för uppläggning under perioden augusti – juni. Medlemsavgift 

tillkommer.  
 

  V Avgift för uppläggning året runt: ……………………………….     1100:-    

Avgiftens storlek är densamma som för medlem med båtskjul men som inte har 

båtplats. Medlemsavgift tillkommer. 



  

VI Fast el-avgift för medlem med skjul (inkluderande 50 kWh): …….     100:-    

 

 VII Gästplatsavgift:                    - dygn: ……………………………….       50:- 

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

  

 VIII Avgift för vinterplats i klubbens tält:  …………………………….      500:-  

Medlemsavgift liksom vinteruppläggningsavgift tillkommer för den som inte har 

båtplats.  

  

 IX Avgift för lyft med klubbens kran:   

                         - ordinarie lyftdag:  ………………………………      300:- 

                         - annan tid:  ………………………………………      600:- 

    - av- / påmastning:  ………………………………      250:-  

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

dylikt eller om vattenståndet är för lågt för sjösättning på ordinarie dag, så 

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

  

 X Avgift för hyra av klubbstuga:                    500:- per tillfälle > 3 timmar 

         200:- per tillfälle max 3 timmar 

  Stugan står till förfogande för uthyrning till SBS-medlemmar. Bokning sker  

  genom att anteckna sig på kalendern på anslagstavlan. Hyran ska betalas i  

  förväg. Den som hyr svarar för städning. Man bör även i förväg informera den  

  som ska gå vakt.  

  

§ 12    Budget för verksamhetsåret okt 2013 – sep 2014. 

 Budgeten redovisades muntligt då den inte gick att visa på TVn. 

 Årsmötet godkände budgeten. 

 

§ 13     Val av ledamöter: 

 

I Styrelsen  

 

                  -  till ordförande för 2 år valdes Håkan Nordin. 

 

       -  till kassör för 2 år valdes Mikael Steen. 

 

       -  till ledamot för 2 år valdes Per Eriksson 

 

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

 

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

 

III     Till revisorsuppleant för 1 år valdes Lars L Pettersson. 

 

IV     Till Seglingssektionen för 1 år valdes Roine Pettersson, sammankallande,  

             Svante Nilsson, Hans Norlander och Morgan Evensson.  

         Val av ledamöterna skedde efter att årsmötet i § 16 proposition 2 beslutat att  

         klubben ska vara fortsatt ansluten till Svenska Seglarförbundet. 

 

V      Till Jollesektionen för 1 år valdes Mikael Olavi, sammankallande, och      

         Göran  Sörell. 

  



  

VI     Till Motorbåtssektionen för 1 år valdes C-G Carlsson, sammankallande,  

             Martin Eklund och Dennis Nordqvist. 

 

VII     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: Hans Norlander, Martin Eklund, Per Eriksson och   

                              Lennart Pettersson. 

                                                

  - el-ansvarig: Håkan Jonsson. 

 

  - VVS-ansvarig: Nils Sundling. 

 

  - dykare: Örjan Wiklander. 

 

 

VIII    Till Hamnkommittén för 1 år valdes: 

 

  - hamnkapten: Jan Nyström. 

 

  - stugvärd: Monika Pettersson. 

 

  - tältansvarig: Janne Karlsson. 

 

  - vaktansvarig: Håkan Svahn. 

 

  

 IX     Till ombud Västernorrlands Båtförbund för 1 år: C-G Carlsson. 

 

  X      Till ombud Utsjöbryggor för 1 år: C-G Carlsson. 

 

XI     Till försäkringsombud för 1 år: Sten Bengtsson. 

 

XII    Till Trivselkommittén för 1 år: Monika och Lars E Pettersson,  

                                                            Eva och Börje Larsson. 

 

XIII     Till Valberedning för 1 år: Olle Blixt, sammankallande, Mats Westin och  

                                                        Lars L Pettersson. 

 

 

 

 

 



  

§ 14     Arbetsplikt  

 - antal timmar beslöts till 8 tim.    

 - ersättning till klubben för ej utförd arbetstid beslöts till 300:-/tim.  

 Årsmötet beslöt att arbete som utförs på utsjöbryggorna räknas in i arbetstiden. 

 

§ 15     Arvode till vardera ordförande, sekreterare och kassör beslöts till 1000:-. 

 

§ 16     Propositioner från styrelsen:  
  

Proposition nr 1 

Styrelsen föreslår att insatsen för båtplats tas bort för nya medlemmar/båtplatser.  

Vi har sedan 1990 haft en insats för båtplats. Denna har skrivits av under 10 år med 

rak avskrivning dvs man har fått tillbaka en del av insatsen om man avsagt sig  

båtplatsen inom 10 år. Detta har inneburit att klubben endast kunnat använda 10 % av 

insatsen varje år då man måst ha medel att betala tillbaka resterande del av insatsen 

om medlemmar lämnat båtplatsen.  

 

Styrelsen föreslår att insatsen för uthyrning av ”nya” båtplatser tas bort och att man 

endast får betala en årlig avgift. Avgiften föreslås bli högre än idag men vara något 

lägre än den årliga avgiften för medlemmar som betalat insats + den årliga 

avskrivningen. Anledningen till att den ligger något lägre är att efter 10 år så får en 

medlem med insats en ännu lägre årsavgift totalt sett.  

Medlemmar som betalat insats berörs inte av förändringen så länge man har båtplatsen 

kvar. 

 

Styrelsens förslag till årlig båtplatsavgift utan insats. 

 - båt t o m 8 m längd inkl enkel Y-bom:                   1200:- 

  - båt över 8 m längd inkl gångbar Y-bom:                1800:-  

Avgiften inkluderar medlemsavgift liksom idag.  

 

I händelse årsmötet beslutar behålla insatsavgiften beslutas denna till: 

   - båt t o m 8 m inkl enkel Y-bom:                                               (5000:-) 

 - båt över 8 m inkl gångbar Y-bom:                                            (8500:-) 

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

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

 

 

Årsmötet beslöt enligt propositionen att:  

 

- insats för båtplats tas bort för nya medlemmar/båtplatser. De medlemmar som   

  har betalat insats för sin båtplats har årsavgift enligt §11 punkt I.  

 

- årlig båtplatsavgift utan insats. 

 - båt t o m 8 m längd inkl enkel Y-bom: …………………..     1200:- 

  - båt över 8 m längd inkl gångbar Y-bom: ………………..      1800:-

   Avgiften inkluderar medlemsavgift.  

 

- avsikten ska vara att de olika årsavgifter som insats respektive ingen insats  

  medför ska jämnas ut under en 10-årsperiod. Det är då främst årsavgiften för  

  båtplats med insats som ska ökas. 

 

 



  

Proposition nr 2 

Medlemskapskategorier i SBS.  

Medlemskap i Svenska Seglarförbundet SSF 

 

Avgiften till SSF består av en fast avgift 800:- samt en avgift som beräknas på 

klubbens medlemsantal. Avgift för enskild medlem är 45:- och för familj 90:- för de 

klubbar som är dubbelanslutna även till SBU. Medlemsantalet beräknas enligt 

årsredovisningen 31/12 2012. SBS har Familj som medlemskap och får betala den 

högre avgiften. Vi hade vid årsskiftet 151 medlemsfamiljer. 

 

- fast avgift                                         800:-                   800:- 

- medlemsavgift familj (90:-)         13590:-                senior (45:-)   6795:-    

- MellanNorrlands Segel (16:-)        2416:-                       2416:- 

                                                        16806:-              10011:- 

 

Styrelsen anser att avgiften till SSF är allt för hög och föreslår att årsmötet beslutar 

enligt ett av följande fyra alternativ. Styrelsen förordar alternativ 1 eller 2. 

 

1)    att SBS går ur SSF 

2)    att SBS inför endast medlemskap Senior och Junior. Blir kvar i SSF 

3)    att SBS inför medlemskap Familj, Senior och Junior. Blir kvar i SSF  

       4)   ingen förändring dvs Familj och Junior och blir kvar i SSF  

 

Alternativ 1 innebär att det blir det inga avgifter till SSF. Vi förlorar möjligheten att 

ordna sanktionerade segeltävlingar t ex Rödön Runt. Medlemmar som vill delta i 

segeltävlingar t ex Guldkusten Cup måste sannolikt vara medlem även i en annan 

klubb som är ansluten till SSF.  

 

Alternativ 2 medför att avgiften för 2014 blir den högre men den lägre följande år.  

 

Alternativ 3 medför att avgiften för 2014 blir den högre men följande år något mitt 

emellan den högre och lägre. 
  

 Alternativ 4 innebär den högre avgift även i framtiden. 
   

Årsmötet beslöt att  

- SBS ska vara fortsatt ansluten till Svenska Seglarförbundet. 

- förändra medlemskategorier till Senior och Junior. 

- medlemsavgifter:  - Senior:   400:-   

 - Junior:     50:-         

Senior är registrerad kontaktperson för medlemskapet för skrivna på  samma  adress.  

Som Junior räknas man t o m det år man fyller 18. 

För medlem med båtplats ingår medlemsavgiften i båtplatsavgiften. 

 

Till ombud Mellannorrlands Seglarförbund för 1 år valdes Roine Pettersson. 

 

§ 17     Motioner från medlemmar. 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§ 18    Information från styrelsen samt frågor i övrigt. 

 - På förslag från bryggansvarig kommer styrelsen att titta på att förnya Y-bommarna  

              till 200-bryggan. Arbetet är omfattande och kan göras i etapper. 



  

-  Klubbens kran börjar bli till åren. Kranen genererar intäkter till klubben genom att  

   medlemmar betalar en avgift för att lyfta sina båtar. Härigenom så betalar kranen sig  

   på ett antal år. Medel har fonderats. Styrelsen tittar på vad som finns på marknaden  

   och önskar årsmötets godkännande att gå vidare med inköp av kran när ett tillfälle  

   dyker upp.  

   

   Årsmötet beslöt att  

   - ge styrelsen bemyndigande att gå vidare med inköp. Härvid ska samråd ske med  

     klubbens kunniga i branschen och även vad som gäller till exempel försäkringar.  

     Förteckning över vilka som får köra kranen ska tas fram. 

 

-  Ersätta slipen med en ny. Den gamla lutar åt sidan. Möjligen kan man ta upp  

   betongplattan som finns där idag. Styrelsen tittar sedan tidigare på olika alternativ. 

 

- Det finns indikationer på att klubben kan ha fått rykte om busliv på området.  

  Sannolikt är det bastun med badbrygga som drar vissa element vilka inte är  

  medlemmar. Det finns föreskrifter för användning av bastun och dessa måste  

  efterlevas. Tas upp på vårmötet.  

 

- Säkerhetsarbete i hamnen. Roine Pettersson är villig att hålla i en säkerhetsdag för  

  medlemmarna. Årsmötet såg positivt på idén. Styrelsen går vidare tillsammans med  

  Roine och det kan t ex tas med i Aktivitetskalendern.  

 

- I framtiden kan klubben få direktiv vad gäller miljöåtgärder såsom spolplatta,  

  avloppssug mm. Styrelsen anser att vi får avvakta utvecklingen. Klubben kan inte  

  göra något förrän det finns klara direktiv på vad som måste göras. Det finns exempel  

  på klubbar som varit tidigt ute och gjort kostsamma åtgärder vilka sedan inte uppfyllt  

  direktiven och måst göras om. 

 

- SBS fyller 60 år under 2014. Styrelsen avser uppmärksamma detta genom något  

  evenemang. 

 

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

 

 

       Vid pennan    Justeras 

 

 

…………………………………          …………………………….. 

          Ronny Svensson                     Håkan Nordin 

            sekr.       ordf. 

     

 

 

 

               Justeras                        Justeras 

 

 

…………………………………..           ….…………………………. 

              Olle Blixt                    Mats Westin 


