
 Söråkers Båtsällskap  

 

  Protokoll årsmöte 2015-11-22 

__________________________________________________________________________________________ 

 

   

 

  
§  1.    Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat 

  

§  2.    Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin 

  

§  3.    Till sekreterare för mötet valdes Ronny Svensson  

  

§  4.    Mötet förklarades stadgeenligt utlyst 

  

§  5.    Föreslagen dagordning godkändes 

  

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

Tommy Kling och Mikael Axner 

  

§  7.    Verksamhetsberättelser   

  Verksamhetsberättelser för styrelsen, hamnkommittén, trivselkommittén och 

motorbåtskommittén lämnades både muntligt och skriftligt. Seglingskommitténs och 

jollekommitténs lämnades muntligt. 
  

§  8.    Kassör Mikael Steen tillsammans med ordföranden Håkan Nordin redovisade klubbens 

ekonomi. Ekonomin är god och klubben har fonderat medel till kommande investeringar 

såsom t ex bryggor och en eventuell ny kran. 
  

§  9.    Revisor Lars E Pettersson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna förordar att årsmötet  

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.    
  

§ 10.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

  

§ 11.   Årsmötet fastställde avgifter för verksamhetsåret okt 2015 — sep 2016.  

Se bilaga 1: Avgifter för verksamhetsåret okt 2015 – sep 2016. 
  

§ 12    Budget för verksamhetsåret okt 2015 – sep 2016 redovisades tillsammans med den ekonomiska 

redovisningen och byggde på styrelsens förslag på avgifter. Årsmötet godkände budgeten. 

  

§ 13     Årsmötet valde förtroendevalda.  

Se bilaga 2: Val av förtroendevalda. 
  

§ 14     Arbetsplikt beslöts till 8 timmar för kalenderår 2016.  

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 oförändrat 900 kr. 

  

§ 16     Propositioner från styrelsen:   

  

1. 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. 
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 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.   

  

 Förra årsmötet beslöt enligt förslaget. För att ändra stadgarna behövs beslut på två årsmöten 

efter varandra. Årsmötet beslöt enligt förslaget och stadgarnas § 1 ändras därmed. 

  

§ 17     Motioner från medlemmar 

 Morgan Evensson har lämnat in en motion med tre förslag. 

1.  Anskaffning av en eldriven kran med radiostyrning för båtlyft. Alla som behöver använda 

kranen utbildas och kan sedan själva ta upp och sjösätta sin båt. 

2. Bygg om mastkranen enligt skiss 

3. Nya trappor och landgångar till 100-bryggan enligt skiss. (Skissen finns i klubbstugan). 

 

 

 
 

1. Kranen var till salu i Stockholmför ett tag sedan. Efter en närmare undersökning bedömde 

styrelsen att kostnaden för nedmontering, transport, förstärkning av uppställningsplatsen 

samt  uppmontering skulle bli allt för hög. Dessutom krävde elmotorn så hög effekt att 

klubbens el-ledningar till platsen inte är dimensionerade för den effekten. 

På styrelsens förslag förordar årsmötet att styrelsen fortsatt aktivt tittar på hur kranen kan 

ersättas. Det finns flera alternativ såsom beg. mobilkran eller bygge av travers.  

 

2. Mastkranen är, efter den förlängning som gjordes för några år sedan, tillräckligt hög men 

blocket flyttades inte och sitter allt för lågt. Årsmötet förordar att mastkranen byggs om 

enligt förslaget.  

 

3. Landgångarna behöver åtgärdas. Årsmötet förordar att de byggs om enligt förslaget. 
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§ 18    Information från styrelsen samt frågor i övrigt 

 

Styrelsen  

VVS-ventiler i markbrunnarna läcker och behöver bytas. Ev. kan detta göras i höst men annars 

görs det till nästa sommar. Det innebär en del grävningsarbete på hamnplanen. 

  

 För att slippa dra elsladdar från belysningsstolparna över körvägarna till 

uppställningsplatserna så ska styrelsen titta på att anlägga el-uttag centralt på 

vinteruppställningsplatsen mitt på hamnplanen. 

 

 200-bryggans äldsta del är i dåligt skick liksom även en del av Y-bommarna. Styrelsen tittar 

på hur vi ska ersätta brygga och Y-bommar. Det för med sig mycket arbete och en avsevärd 

kostnad. 

 

 Båtplats medför 2 vaktnätter.  När klubben har de flesta båtplatserna uthyrda så innebär det att 

det blir nätter över. Ett förslag är att medlemmar som året innan gjort många arbetstimmar 

utöver vad som krävs kan kompenseras genom färre nattvakter. Styrelsen ser på hur detta 

skulle kunna tillämpas nästa år. 

 

 Toa-pump för tömning av båttoaletter kommer att installeras nästa sommar. Den placeras vid 

utrustningsbryggan och avfallet sugs till en tank som placeras vid farmartanken. Taket 

förlängs för att täcka även toatanken. 

  

 Klubben hyr ut klubbstugan till medlemmar. Om skador uppstår så är det rimligt att klubben 

ger berörda en chans att åtgärda dessa senast en viss tid. Om inte detta skett så åtgärdar 

klubben skadorna och fakturerar berörda. 

 

 Martin Eklund 

 Inom försvaret finns experter på sjösäkerhet. Martin har hört med en person som är beredd att 

komma och informera i klubben. Kan vara ett inslag vid t ex vårmötet. 

 

 Roine Pettersson 

 Många medlemmar har skiftarbete. Vid bestämning av datum för sjösättnings-/upptagnings-

dagar så bör man tänka på att ha omväxlande på jämn och ojämn vecka liksom en på lördag 

och en på söndag.  

 

 Elina Evensson 

 Klubben bör använda Facebook. Hemsidan är ologisk och det kan vara svårt att hitta t ex 

telefonnummer. 

Klubben har ett Facebook-konto men det har just inte använts. Styrelsen tittar på hur klubben 

kan använda det i större utsträckning. Förslag på hur hemsidan kan göras bättre tas tacksamt 

emot.  

 

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

 

 

                              Vid pennan        Justeras   

 

 

 

 Ronny Svensson   Håkan Nordin 

 

 

 

 

 Tommy Kling    Mikael Axner 
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Bilaga 2 Söråkers Båtsällskap, protokoll årsmöte 2015-11-22 
§11    Bilaga 1: Avgifter för verksamhetsåret okt 2015 – sep 2016 

 

1. Medlemsavgift:           
Senior / junior     …………………………………………400:- / 50:-                                                  

Junior t o m det år man fyller 18.      
 

2. Båtplatsavgift  

 för medlem som betalat insats:   

- båt t o m 8 m längd    …………………………………    950:-      

- båt över 8 m – t o m 12 m längd   ……………………     1300:-                    

- båt över 12 m längd    ………………………………..     1700.-                    

  Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 
 

 för medlem som inte betalat insats:   

- båt t o m 8 m längd  ………………………………….     1200:-                    

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

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

Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan.   
 

3 Skjulavgift för medlem med skjul men utan båtplats:   1300:-   

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

och inkluderar medlemsavgift.   

  

4 Vinteruppläggningsavgift för medlem utan båtplats:     600:-      

Avgiften gäller för uppläggning på hamnplan under perioden augusti 2015– juni 

2016. Medlemsavgift tillkommer.    

 

5 Året runt-uppläggning på hamnplan för medlem utan båtplats:  
  - år 1  ……………………  1300 :-                                 

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

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

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

  

Medlemsavgift tillkommer. 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:-           

 

7 Båtgäster:   
  Gästplatsavgift:                    - dygn:   ………………….     50:-                            

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

  Användning av slip eller mastkran:   ………………….     50:-                             

 Avgiften följer gästplatsavgift dygn.   

 

 8 Avgift för lyft med klubbens kran:  
- båtlyft  

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

    -- annan tid efter ö.k. med hamnkapten …     1000:- för 1:a båten och sedan 600:-  

 per båt. De som lyfter ska 

dela lika på totala kostnaden               

    -- av-/påmastning ………………………         300:-                  
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9 Avgift för hyra av klubbstugan:    
   > 3 tim ………….       500:-                                                                    

             max 3  tim ……..       200:-                                                                      

 

Stugan står till förfogande för uthyrning till 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 nattvakten.  
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Bilaga 2 Söråkers Båtsällskap, protokoll årsmöte 2015-11-22 

 

§ 13 Val av förtroendevalda 

 

Samtliga valdes på 1 år förutom ordinarie styrelseledamöter som valdes på 2 år. 

 

 Styrelsen  

            -  ordförande  Håkan Nordin 

  -  kassör  Mikael Steen 

  -  ledamot  Per Eriksson 

  -  suppleanter             Martin Eklund, Thomas Sandberg 

 

 Revisorer                Lars E Pettersson, Mikael Axner 
 

 Revisorsuppleant:      Lars L Pettersson 
 

 Seglingssektionen. Årsmötet beslöt att Jollesektionen ska ingå i Seglingssektionen 

som en Ungdomsgrupp. 

    Roine Pettersson, Mikael Axner,  Morgan Evensson 

 Ungdomsgrupp Mikael Olavi, Göran Sörell 

 

 Motorbåtssektionen C-G Carlsson, Martin Eklund, Elina Evensson 
 

 Arbetsgruppen med undergrupper:  
 - arbetssamordnare:            Per Eriksson 

- maskiner och inköp:                                      Håkan Nordin, Martin Eklund 

- bryggansvarig 100-bryggan:                         Sune Sundell  

  - bryggansvarig 200-bryggan:                         Rolf Matiasson 

  - bryggansvarig 300-bryggan:                         Carl-Göran Carlsson 

  - krangrupp:                              M Eklund, Per Eriksson, L Pettersson, Folke Nyström                  

 - el-ansvarig:                        Håkan Jonsson 

       - VVS-ansvarig:                        Nils Sundling 

  - dykare:                        vakant 

                  

 Hamnkommittén: 
  - hamnkapten:                        Jan Nyström 

  - stugvärd:                        Monika Pettersson 

 - vaktansvarig:  vakant. Styrelsen fick förtroende att utse 

vaktansvarig 

  

     Ombud Västernorrlands Båtförbund:   C-G Carlsson 

       

     Ombud Utsjöbryggor:                                    C-G Carlsson 
  

   Försäkringsombud:                                        Sten Bengtsson 
   

   Trivselkommittén:            Monika och Lars E Pettersson, Eva och Börje Larsson,  

                                            Iris och Rune Gustafsson            

                 

 Valberedning:                   Morgan Evensson, sammankallande, Rune Gustafsson,   

                                          Lars L Pettersson          


