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Styrelsen för Söråkers Båtsällskap lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2009. 

 

Styrelsen har under året genomfört 2 protokollförda styrelsemöten, 2 medlemsmöten varav ett 

protokollfördes och årsmötet. Utöver dessa möten har styrelsen internt samordnat löpande 

verksamhet genom telefonkontakter. 

 

Inför året togs en aktivitetskalender fram. Denna publicerades på hemsidan och sattes upp på 

anslagstavlan så att alla medlemmar i god tid kunde planera in dagarna. Utöver inplanerade 

dagar så har ytterligare en gemensam arbetsdag gjorts under hösten.   

I och med att det inte har funnits någon sammankallande i Arbetsgruppen så har styrelsen 

kallat till arbetsdagar. Arbetsuppgifter har fördelats på medlemmar och arbetsgruppens 

medlemmar har fungerat som arbetsledare. 

 

Vår- och höststädningen av klubbens område genomfördes med god uppslutning. Avsikten är 

att själva hamnplanen ska lämnas fri från båtvagnar sommartid och att området bakom första 

båtskjulet i framtiden ska kunna användas för uppställning av båtvagnarna. Alla båtvagnar 

måste märkas med namn och tfn-nummer.  

Under arbetsdagarna hann vi inte med att montera de nya Y-bommarna klart utan de flyttades 

in i  klubbskjulet för vinterförvaring. 

När det gäller städning av området så kan nämnas att Söråkers strandförening, som bildades 

för något år sedan, har arbetat med att röja sly och annat i området runt hamnen.  

 

En ny plats för uppställning av mobilkranen för sjösättning och upptagning ställdes i ordning 

och kranen flyttades till nya platsen. Djupet här är betydligt större än vid gamla platsen medan 

manövreringsutrymmet för båtarna är mindre. Detta bör kunna lösas genom att bryggan 

förlängs och möjligen behöver man också flytta 100- och/eller 200-bryggan något. 

 

Sjösättning med klubbens mobilkran ordnades vid två tillfällen, den 24 maj och på 

nationaldagen 6 juni. Denna dag avslutades med grillkväll. 

 

El-manövrering av bilgrinden har monterats. (Det finns möjlighet att köpa fjärrmanöverdosa 

för de medlemmar som önskar det. För närvarande är dosorna slut med vi skaffar fler om 

intresse finns) 

Traktorn har genomgått en grundlig service. 

För jollesegling så har ytterligare en Optimistjolle inköpts till ett mycket förmånligt pris. 
En dator har införskaffats till kontoret utan kostnad.  

En kaffeautomat har förmånligt införskaffats till klubbstugan. 

Upptagning med klubbens mobilkran ordnades den 13 september och 4 oktober. 

 

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Alla medlemmar uppmanas att besöka hemsidan då det är 

där som aktiviteter mm skrivs. Kallelser till möten, arbetsdagar mm finns på hemsidan, sätts 

upp på anslagstavlan och sänds via e-post, men skickas inte via vanlig post. 

 

Flera medlemmar har under året anmält intresse för att bygga nya båtskjul. När det gäller 

båtskjul så är det klubben som ansöker om byggnadslov medan de enskilda intressenterna 
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svarar för arbetet och alla kostnader. Av de intresserade så har 4 medlemmar gått vidare i 

ärendet och byggnadslovsritningar håller på att tas fram på ett skjul med 4 fack. 

 

SBS Festkommitté har under året svarat för klubbens välplägnad. 

 

Styrelsen vill tacka engagerade klubbmedlemmar för ett gediget och framgångsrikt 

verksamhetsår. 

 

 

Söråker den 8 november 2009 

 

Styrelsen gm 

/ Håkan Nordin 


