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Protokoll ordinarie styrelsemöte i Söråkers Båtsällskap 
 

Tid och plats: 2008-03-13,  Kl 19,  Klubbstugan 

 
Deltagare: Sune Sundell, Rebecka Tinnerholm,  Ronny Svensson, Christina Nordlander (tfn) 
Frånvarande: Stefan Westerlund, Anders Wikberg, Kiki Blixt.                     
Håkan Nordin följde mötet som åhörare för att få inblick i styrelsearbete. 
 
 
§1  Mötets öppnade. 
 Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2   Föregående protokoll. 

 Styrelsemöte 2008-02-02 
 Protokollet lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. De frågor som kvarstår finns listade 
 under § 4 Pågående arbeten.  
  
§3    Ekonomi. 
 Kassören kunde ej komma men hade lämnat en redogörelse per telefon. Fakturering skedde för 2 

veckor sedan och betalningar har börjat komma in. Kassan uppgår till ca 48 000:-.  
 
 Sune redogjorde för utfallet 2007 och har tagit fram en budget för 2008. Styrelsen beslöt att på 
 årsmötet presentera budgeten enligt förslaget. 
  
§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.  

 Förlängning av mastkranen 
 
§5  Aktiviteter 

 Årsmöte hålls den 16 mars 2008, kl 1400, i klubbstugan. 

Utskick av kallelse och fakturor har gjorts enligt plan.  
 

§6   Övriga frågor 

 Årsmötet 
 Dagordning för årsmötet har tagits fram. Sune trycker upp ett antal exemplar.  
 
  Motioner:  
  En motion har inkommit med förslag om att färdigställa entrégrinden med el- 
  manövrering.  
  Detta ligger i linje med vad som planerats och styrelsen föreslår att arbetsgruppen får i uppgift 
  att installera grinden enl motionen. 
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 Medlemsärende. 
 En medlem har under flera år ej fullgjort sina betalningar av avgifter och styrelsen beslutar att 
 betrakta honom som att ha utträtt ur föreningen. Styrelsen meddelar honom skriftligen. 
 

 El-spel till mastkranen. 
 Förslag har inkommit om att inköpa ett el-spel till mastkranen. Kostnad för själva spelet är  
 ca 2500:- och sedan tillkommer kostnad för anslutning. 
 Styrelsen beslutar enligt förslaget och Lasse S får i uppdrag att tillsammans med 
 arbetsgruppen genomföra det. 
 

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

 

 

Vid pennan 
 
Ronny Svensson 
Sektererare 


