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Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 
 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Vid det konstituerande 

styrelsemötet den 22 januari utsågs Tomas Sandberg till vice ordförande.  

Valberedningen lyckades till årsmötet inte finna någon som var villig att ta på sig uppdraget 

som kassör varför posten sattes som vakant och styrelsen uppmanades att försöka tillsätta 

posten. Efter årsmötet återkom valberedningen med förslag om att Monica Wallin förordnas 

som kassör. Styrelsen beslutade enligt valberedningens förslag och Monica förordnades som 

kassör vid det konstituerande styrelsemötet 2018-01-22. 

Uppdraget som hamnkapten delades vid årsmötet upp på två delar - Hamnkapten båtplatser 

har skötts av Rune Gustafsson och Hamnkapten land av Martin Eklund. Båda 

hamnkaptenerna kallas till styrelsemötena. 

  

Ett första utkast till klubbens Aktivitetskalender för 2018 togs fram till styrelsemötet i 

februari. Efter kompletteringar från de olika kommittéerna så var den, som brukligt är, klar till 

vårmötet i april. 

 

Vintern 2017-2018 går till historien som en av de mest snörika vi upplevt på många år. Då 

klubben ur brandsynpunkt håller fordonsvägarna inom hamnområdet röjda så har det varit 

mycket snöröjning. Fram på våren medförde snösmältningen att det kom in en hel del vatten i 

båtskjulen. Klubben har till kommunen muntligt framfört det olämpliga i att ha en snötipp 

nära hamnområdet men det har inte medfört någon åtgärd från kommunens sida. 

 

Inför sjösättningen ställdes bryggorna i ordning. Den nya 200-bryggans Y-bommar 

monterades inte bort inför vintern utan har legat kvar i vattnet. De har klarat isen bra. 

  

Den gamla kranen användes vid sjösättning då fundamentet behövde byggas om för att passa 

den nya kranen. Efter sjösättningsdagarna lyftes kranen undan med en inhyrd mobilkran. 

Stödben och delar av kranarmen monterades bort innan den flyttades undan. Möjligen kan vi 

avyttra den eller så får vi låta skrota den.    

 

Hösten andra gemensamma upptagning fick senareläggas en vecka då en hydraulslang till nya 

kranen gått sönder. Det innebar också att arbetshelgen för vinterställning av hamnen fick 

senareläggas. 

 

I projektet Ringar på vattnet, som kommunerna Timrå-Sundsvall-Ånge arbetar med, har 

investeringar gjorts vid Färjaområdet, Tyndersundet. En del av våra gamla Y-bommar har 

klubben sålt för användning där.   

I Åkeröviken och Skeppshamn har ledningar för kommande servicehus anlagts. Det 

kommunala byggnadslovet överklagades till länsstyrelsen. Överklagan avslogs men bygge har 

ännu inte startat. Förhoppningsvis blir det klart till nästa båtsäsong.  
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Av SBS medlemmar har framför allt C-G Carlsson engagerat sig i projektet genom 

Utsjöbryggornas förening. Samarbetet med Timrå kommun har fungerat bra. 

 

Sommaren 2018 bjöd på mycket sol och många ovanligt varma dagar. Det var just bara 

midsommarhelgen som var sval och regnig. I september och oktober var vädret som vanligt 

igen med lägre temperaturer och en del blåsiga dagar. 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för 2018 och hoppas att också 2019 bjuder på en fin båtsommar. 
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