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Protokoll ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 
 

Tid och plats: 2008-02-02,  Kl 10,  Klubbstugan 

 
Deltagare: Sune Sundell, Anders Wikberg, Kiki Blixt, Christina Nordlander, Ronny Svensson. 
Frånvarande: Rebecka Tinnerholm, Stefan Westerlund.                     
Adjungerad: Hamnfogde Folke Nyström var kallad men kunde ej komma. 
 
§1  Mötets öppnade. 

 Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2   Föregående protokoll. 

 Styrelsemöte 2007-09-27 

 Höstmöte 2007-10-14 

 Extra årsmöte 2007-10-14 
 Protokollen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. De frågor som kvarstår finns 
 listade under § 4 Pågående arbeten.  
  
§3    Ekonomi. 

  Tillgångar  

 Bankgiro  15 453:- 

 Postgiro   31 344:- 
 
 Inköp av Y-bommar medförde att förra årets utgifter översteg inkomsterna med 17 852:-. 
 Underskottet täcktes med tillfälligt internt lån från fonderade medel. 

 
§4     Pågående arbeten. 

 Sätta upp DYK EJ –skylt vid bastun. 

 Lägga ut gästhamnsbojar. 

 Sätta upp gästhamns-skylten på 200-bryggan. 

 Iordingställa och sätta upp SBS-skylten vid infarten. Sune och Anders ordnar detta. 

 Ta bort sjunktimmer på grundklacken mitt i hamnen. 

 Iordningställande av gång-grinden. 

 Kontrollera yttertaket på klubbstugan. 

 Golvet i klubbstugan behöver riktas om vi ska förnya golvbeläggningen. 

 Bro till bastun. 

 Montera upp skötbord i duschrummet. 

 Fastsättning av betongpontonen som lossnat på 300-bryggan.  
 
§5  Aktiviteter 

 Årsmöte beslöts hållas den 16 mars 2008, kl 1400, i klubbstugan. 

 
Utskick av kallelse samordnas med utskick av fakturor.  
Samordningsmöte för styrelsemedlemmar den 17 feb kl 1800 i klubbstugan.  
Till mötet:  
-   tar Ronny fram kallelse 
-   Sune ringer Håkan Nordin för avläsning av el-mätare i skjulen 

 -   Ronny tar fram ett ex av SBUs klubbmedlemsblankett för att ev användas även i SBS.     
  Den kan i så fall vara med i utskicket för medlemmarna att fylla i och sända tillbaka för 

uppdatering av medlemsregistret. 
 -   på mötet granskas arbetspärm mm med avseende på avgifter 
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§6   Övriga frågor 

 Enligt Folke står det 7 personer i kö för båtplats. 
 

 Ny medlem/båtplats, Motorbåt 21 fot (Peter Larsson med fru Mari + 2 barn) 
 

 Mastkranen.  
Förslag har kommit enl nedan.  
En förlängning av mastkranens övre del med 6m (allt stål ligger som standard på 6 m längder) 
skulle kosta 9 800:-  (materialet ligger på ca 5000:- )  
Då är det hela omålat.  Jag har sagt att de timmarna får Vi lägga ner själva, och även skaffa färg 
själva.  Jag har en Mycket Bra kanal att skaffa färg igenom (om ingen annan har ngt bättre)  
Möjligen bör Vi på Plats svetsa ett ytterligare stag ner till fundamentet.  
Gör en så BRA bedömning som möjligt, om det är värt Pengar och Arbetsinsats.  
Jan Nyström 
 
Styrelsen beslöt att förlänga mastkranen enligt förslaget och ger Janne i uppdrag att gå vidare 
med arbetet. 
 

 Utsjöbryggorna. 
Till årsmötet tar styrelsen upp ett förslag om en avgift på 20:-/båtplats för att delfinansiera 
utsjöbryggorna. Övriga berörda båtklubbar gör detsamma. Avgiften medför att medlemmarna kan 
utnyttja utsjöbryggorna fritt. Medlemmar i båtklubbar som ej är med i projektet får betala varje 
gång de utnyttjar bryggorna. 
 

 Avgifter  
Båtplatsavgift 
Till årsmötet tar styrelsen upp frågan om hur avgiften ska beräknas i och med att vi kommer att ha 
Y-bommar på platserna. I dag tar vi ut avgift beräknat på båtlängd medan en avgift beräknad på 
båtplatsens bredd mer svarar mot klubbens kostnad per löpmeter brygga.  
 
Medlemsavgift 
Styrelsen förslår att det ska vara 2 slags medlemsavgifter – Familj och Junior (Senior tas bort). 
Avgift för år 2009 för Familj föreslås höjd till 200:-/år, Junior oförändrat 50:-/år. 
 
Kranlyft. 
Avgiften föreslås höjd till 350:- och 450:- för lyft på ordinarie lyftdag resp annan dag. 
 
Vinterplats i klubbtältet 
Föreslås höjd till 500:- . Avgiften ska i princip täcka klubbens kostnader.  
 
Övriga avgifter föreslås oförändrade. 
 
Info från styrelsen angående gångbara Y-bommar 
Omdisposition av gångbara Y-bommar medför att man kommer att ha gångbar Y-bom bara på 
ena båtsidan och en mindre bom på den andra sidan. Tillgång till gångbar Y-bom innebär att man 
får betala den högre Y-bomsavgiften.   
 

 Ansökan om bidrag till ungdomsverksamhet 
Sune tar kontakt med Mikael Olavi för att skriva ansökan om bidrag från V-norrlands Båtförbund. 

 
§7   Nästa möte:  

 Styrelsemöte den 13/3 kl 1900 i klubbstugan inför Årsmötet den 16/3. 

 
§9    Mötet avslutas 
 Sune tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid pennan 
 
Ronny Svensson 
Sektererare 


