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Styrelsen för Söråkers Båtsällskap lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2007. 

 

 

Styrelsen har under året genomfört 6 protokollförda styrelsemöten, 1 vårmöte, 1 höstmöte, 

Årsmötet och ett extra årsmöte. 

Verksamheten inleddes vid årsmötet den 25/3 med att mötet beslöt kapa 21 m av 300-bryggan 

och med den delen förlänga 200-bryggan, det s.k. Bryggprojektet. Arbetet, under ledning av 

Lasse Sandberg och Rune Gustavsson, skulle göras före sjösättningen innebar ett stort arbete 

med flytt av brygga, sammanfogning med nuvarande 200-bryggan och komplettering av Y-

bommar. 

Arbetet med att organisera utsjöbryggprojektet hade pågått i nästan 1 år och klubben biföll ett 

förslag att lägga 100 kr per båt i klubben, som ett bidrag till fonden för Utsjöbryggor.  

 

Vidare beslöt mötet att vid ett extra årsmöte pröva förslaget från Mellannorrlands 

Seglarförbund att förskjuta räkenskapsåret till att brytas vid sept./oktober och genomföra 

årsmötet i oktober/november.  

 

I Bryggprojektet införskaffades ett antal, 6 meters, ej gångbara Y-bommar till 200-bryggan. 

Bryggruppen monterade y-bommarna. 

 

Den 13 maj hade vi Vårmöte. Vid mötet informerades om bryggomläggningen och mötet 

beslöt bl.a. att hamnen skall vara öppen för båtar i vattnet mellan den 20/5 och den 20/10. 

 

Den 20 maj ordnades en arbetsdag. Staketet färdigställdes i anslutning till grinden och 

panelbyte på klubbstugan samt målningsarbeten utfördes. Även röjning inom och utom 

hamnområdet genomfördes.  

En uppställningsplats för långliggande båtar på land och båtvagnar iordningställdes bakom 

långa skjulet och ett antal båtar som inte avses sjösättas flyttades till uppställningsplatsen. 

 

Sjösättningsdagar ordnades den 26/5 och 9/6.  

Den 5 juni arrangerade jollesektionen och festkommittén en välbesökt och trevlig grillkväll. 

Den 14/6 ordnades städkväll som rensade hamnområdet från en ansenlig mängd skrot. Genom 

Ulf Svans försorg såldes järnskrotet och klubben kunde inkassera drygt 11.000 kr. 

 

Genom omfördelning av bryggor och nya y-bommar kunde alla som stod i kö för en båtplats 
få plats vid brygga.   

 

Därmed blev det sommar. 

 

Årets Lyskväll/Kräfteskader den 25/8 blåste bort och blev inte lika lyckad som 2006 års 

Lyskväll. Ett annat evenemang som SBS ansvarar för är Rödön Runt den 15/9. Seglare är ju 

beroende av vind och av den varan kom i överflöd. Sjöräddningen fick tillkallas, men några 

personskador vid seglingen inträffade inte. Dock fick någon båt mastbrott och måste 

undsättas. Tävlingen genomfördes dock med ett ökat antal båtar jämfört med tidigare år. 
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En olycka vid båtupptagning inträffade samma dag och en klubbmedlem fick föras med 

benbrott i ambulans till sjukhuset. 

 

Vecka 37 åkte ett antal klubbmedlemmar till Kroatien för den numera traditionella vartannat 

års septembersegling. ”Arlandabussen” avgick och ankom till klubben. 

 

Båtupptagning ordnades den 6 och 13 oktober 

 

Den 14 oktober avhölls det extra årsmöte som beslutades vi ordinarie årsmöte. Efter extra 

årsmötet genomfördes höstmötet.  

 

Vid extra årsmötet beslöts enligt förslag att förlägga verksamhetsåret från den 1 oktober till 

den 31 september. Beslutet måste, för att gälla, även tas vid det följande ordinarie årsmötet. 

Vidare beslöts att ändra stadgarna så att styrelsen har möjlighet att hantera långliggande båtar 

på land som inte är i skick att sjösättas. Stadgeändringen måste tas vid två årsmöten. 

 

Vid Höstmötet diskuterades tältet och mötet beslöt att en reparation skulle göras. Vidare 

beslöts att arbete med Y-bommar skulle genomföras under arbetsdagarna den 20-21 oktober. 

 

Under hösten har sekreterarposten skiftats inom styrelsen så att Ronny Svensson tar över Kiki 

Blixts sekreterarroll. Arbetsbelastningen på sekreteraren i klubben är stor. Styrelsen har därför 

beslutat att underlätta uppdraget genom att anta SBU:s erbjudande om ett nytt register- och 

faktureringssystem som för övrigt är gratis. Ronny kommer att genomgå en endagsutbildning.  

 

Höstmötet avslutades med att Rune visade bilder och berättade om två aktiviteter under 

säsongen; -Kroatienseglingen och en tvådagarstur på Indalsälven med motorbåtar. 

 

SBS Festkommitté har under året inneburit ett lyft för klubben och den 13 oktober ordnades 

en mycket uppskattad höstfest som ett värdigt sätt att sätta punkt för säsongen. 

 

Traditionsenligt firades Lucia den 9 december med ett mycket uppskattat luciatåg. 

 

För övrigt har ett antal klubbmedlemmar, bl.a. Anders Wickberg, CG Carlsson, Per Ove 

Eriksson och Pelle Eriksson visat ett stort engagemang för Utsjöbryggprojektet där en 

interimstyrelse bildats, där bl.a. Anders och Per Ove ingår. Projektet har därmed formaliserats 

i ”Intresseföreningen för Utsjöbryggor” med 11 klubbar och c:a 850 båtar som medlemmar. 

Det första påtagliga beviset, en brygga till Öbergs Udde, har vuxit fram på SBS hamnområde 

under vintern. Förutom insatsen från klubbarna har Timrå kommun lämnat ett bidrag till 

Intresseföreningen på 50.000 kr. 

 

Sammanfattningsvis kan året 2007 beskrivas som ett ganska intensivt år med många 

arbetskrävande aktiviteter, där bryggomläggningen och komplettering av Y-bommarna utgör 

ett stort framsteg för hamnen.  

Styrelsen vill därför tacka engagerade klubbmedlemmar för ett gediget och framgångsrikt 

verksamhetsår. 

 

Söråker den 24 februari 2008 

 

Styrelsen  

/ Sune Sundell 


