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Sida 1 

Ordförande                       Vice ordförande                          Kassör                                         Ledamot 

Håkan Nordin                   Jan Nyström                               Mikael Steen                                Per Eriksson 

Nya Styrelsen 2013 

Ronny Svensson 

Hej alla SBS medlemmar! 

Nu har vi inte långt kvar till att säsongen 2013 börjar … och tänk vad mycket vi 

ska få att åka båt på när all den snö som fallit omvandlats till den ädlare formen 

av H2O  

Vi i styrelsen vill passa på att informera mer om kommande säsong som startar 

med Medlemsmöte söndag 21/4 15.00 i klubbstugan.  

Ni finner även en aktivitetskalender med övriga datum inplanerade för säsongen i 

detta Roderbladet  

Styrelsen ser gärna att ni mailar in förslag på övrigt som ni  tycker vi skall ta upp 

på mötet den 21/4 inför säsongen. Skicka  till mig+sekreterare senast 14/4. Ni fin-

ner mailadresser på  sbs.connection.se  

 

Snart kastar vi loss   

Håkan Nordin  

Ordföranden har ordet 

Sekreterare                   Adjungerad till styrelsen 

Ronny Svensson                 Martin Eklund 

Vid konstituerande styrelsemöte 2012-11-25 utsågs 

Jan till vice ordförande. Martin Eklund har varit invald 

i styrelsen under den tid som Jan har varit på långresa.  

Styrelsen ska enligt stadgarna ha 5 ledamöter och 

Martin valde att lämna sin plats. På styrelsens önske-

mål ställde han sig till förfogande och adjungerades 

till styrelsen.  Styrelsen anser det vara av stor betydel-

se att ha Martin med på styrelsemötena för att tillför-

säkra kontinuitet i styrelsearbetet.  

Tidpunkt för styrelsemöten läggs på hemsidan så att 

var och en medlem kan kontakta någon i styrelsen om 

man önskar att någon fråga tas upp. 
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Vattenläcka i klubbstugan 

För alla medlemmar är det bra att veta att en lätt 

tillgänglig avstängningsventil finns i pentryt under 

diskbänken. Stänger man där så stänger man allt 

vatten till stugan. Huvudventil finns i utebrunnen 

norr om pentryt. Till vänster syns den avsågade och 

provisoriskt tätade vattenledningen och till höger 

ventilen under diskbänken i avstängt läge.  

300-bryggan  

Nocken på 300-bryggan skjuter i vädret. Bryg-

gan släpptes ut inför vintern men uppenbarligen 

så har förtöjningen till stolpen gått av och bryg-

gan drivit in mot stranden. Vi får hoppas att 

flytelementet inte är skadat.  

snöröjning 

Under den här snörika vintern har traktorn använts en hel del för att röja snö. Styrelsen anser det vara av 

vikt att vägarna inom hamnområdet är röjda för den händelse det skulle bli eldsvåda. Brandfordon måste 

kunna komma fram. 

Takskottning på båtskjul i december Hamnplanen i februari 

SBU -  SSF 

Det blir ingen sammanslagning av Svenska Båtunionen och Svenska Seglar Förbundet. Inom styrelsen dis-

kuterar vi om vi ska fortsatt vara medlemmar i båda förbunden eller ej. Avgifterna som debiteras oss är be-

tydande och nyttan för pengarna kan ifrågasättas.  
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Martin Eklund och Per Eriksson gjorde en omfattande service av klubbens 

traktor. Förutom olje- och filterbyte på motorn så servades även hydraulsy-

stemet. För att få bättre grepp vid snöröjning så satte man dubbar på hjulen.  

Traktorn används även vid t ex bogsering av båtvagnar. Den får köras endast 

av utsedda förare. 

Traktorn 

Elmätare i båtskjulen 

Förr om åren så har vaktansvarig gått runt och läst av elmätarna. I år har var-

je skjulägare själv fått läsa av sin mätare och meddela mätarställning till kas-

sören. Detta skulle göras i så god tid att uppgifterna fanns till hands innan 

utskick av medlemsfakturorna i månadsskiftet feb/mars. 

Preliminär Aktivitetskalender 2013 

Slutlig Aktivitetskalender presenteras på medlemsmötet den 21 april. Datum nedan kan förändras. 

 

   21 april   Medlemsmöte kl 15 xx aug     Buffé kl 18 Datum meddelas senare på hemsidan och email 

   12 maj    Arbetsdag kl 10  25 aug     Rödön Runt segeltävling. Se www.mnsf.y.se 

   20 maj    Hamnen öppnar  21 sep     1:a torrsättning kl 10 

   25 maj    1:a sjösättning kl 10 31 aug     Lysnatta båtutflykt Mer info senare på hemsidan och email 

   05 juni    Grillafton kl 18  05 okt     2:a torrsättning kl 10 

   08 juni    2:a sjösättning kl 10 20 okt     Hamnen stänger 

   11 juni    Städkväll kl 18    24 nov    Årsmöte  kl 14 

   xx juni    Arbetsdag kl 10  14 dec     Lucia kl 13  

 

Datum för arbetsdag i juni är inte fastställt ännu. Fler aktiviteter kan tillkomma och läggs på hemsidan. 

Medlemsmöte  21/4 kl 15.   vaktlista 

Välkommen till medlemsmöte den 21 april kl 15 i klubbstugan!  
Styrelsen kommer att informera om planerade arbeten i hamnen mm.  
 

Vaktlistan sätts upp i samband med medlemsmötet. Var och en tecknar sig för 2 vaktnätter. Sista dag för 

teckning är 15 maj. Därefter fördelar vaktansvarig resterande nätter på de som inte skrivit upp sig och ev. 

kan man få en 3:e natt. Går man inte den nattvakt man är uppsatt på så debiteras man 1000:-  

Det har förut varit så att man något år fått göra 3 vaktnätter. Beroende på hur många vi är att dela på nätter-

na så kan det inträffa igen. Helst bör man vara 2 när man går vakt. 

Medlemsuppgifter  

Sedan flera år har vi endast medlemskap som Familj eller Junior. Många har inte meddelat vilka som ingår 

i familjen. Sekreteraren är tacksam om ni sänder ett email med namn och födelsedag på alla familjemed-

lemmarna — alla som är mantalsskrivna på samma adress. Därigenom uppdateras även email-adressen. 

Vid varje utskick kommer ett antal tillbaka som inte kan levereras. Email-adresserna finns inte… 

 

En av våra äldsta medlemmar, Gustaf Svedin, har gett sig av på sin sista seglats. Gustaf blev 91 år. 
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Ny utsjöbrygga 

Både Sundsvall och Timrå kommuner bidrar ekonomiskt till en tredje brygga. Bygget kommer att ske i Sö-

råker och är förhoppningsvis klart till båtsäsongen. Avsikten är att placera bryggan i Åkeröviken på Åstön.  

Det blir en stadig brygga med flytelement av betong. 

Mer information kommer att lämnas på medlemsmötet 21 april. Det finns även information på hemsidan. 

arbetsplikten 

För båtplats och skjulägare har vi 8 timmars arbetsplikt. Om det av arbetstidspärmen inte framgår att man 

gjort sina arbetstimmar så debiteras man för de timmar som fattas.   

 

Vi vill undvika feldebiteringar. I år kommer vi att trycka upp blanketter till arbetstidspärmen. Fyll i blan-

ketten i pärmen med namn, båtplats, telefonnummer, vaktnätter, arbetsuppgift och antal timmar. Kryssa för 

om du äger båtskjul eller inte. 

 

Vid de gemensamma arbetsdagarna så tilldelas man arbetsuppgifter medan man på övrig tid själv aktivt får 

ta reda på vilka uppgifter som finns att göra. En lista sätts upp i klubbstugan och där kommer även att fin-

nas uppgifter som man kan utföra någon dag som passar en själv bäst.  

Samarbete med andra klubbar 

Inom föreningen Utsjöbryggor samarbetar SBS med många andra båtklubbar i regionen. Det kan mycket 

väl vara så att medlemmar i de olika klubbarna är välkomna till en annan klubb då något evenemang ordnas 

där. Sådana evenemang/inbjudningar kommer att läggas ut på vår hemsida när vi får veta det, så kolla in 

hemsidan då och då.  

Flytelement till nya bryggan. Utsjöbryggan vid Öbergs Udde  


