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Styrelsen för Söråkers Båtsällskap lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2010. 

 

Styrelsen har under året genomfört 3 protokollförda styrelsemöten, ett protokollfört 

medlemsmöte samt årsmötet. Utöver detta har styrelsen internt samordnat den löpande 

verksamheten genom telefonkontakter. 

 

Inför 2010 togs en aktivitetskalender fram. Denna publicerades på hemsidan och sattes upp på 

anslagstavlan för att alla medlemmar i god tid ska kunna planera in dagarna.  

Till arbetsdagarna har styrelsen skickat kallelse via email samt satt upp anslag på klubb-

stugan. Arbetsgruppen har fungerat som arbetsledare och arbetsuppgifterna har fördelats på 

klubbmedlemmar.  

De resterande Y-bommarna färdigställdes och monterades på 300-bryggan, vilket innebär att 

alla båtplatser i hamnen nu har Y-bom. 

 

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 användas för uppställning av båtvagnarna. Området behöver planas 

ytterligare för att bli lämpligt.  

Fortfarande förekommer det att vagnar är omärkta. Alla båtvagnar måste märkas med namn 

och tfn-nummer.  

 

Under året schaktades en del jordmassor bort från området norr om norra båtskjulet inför 

nybygge av båtskjul. Kommunens byggnadsnämnd har inspekterat hamnområdet och ansökan 

om bygglov kommer att inlämnas av klubben. 

 

Den nya platsen för uppställning av mobilkranen har fungerat bra. Djupet här är betydligt 

större än vid gamla platsen. Kajen har förlängts. 

 

Sjösättning med klubbens mobilkran anordnades vid två tillfällen, 23 maj och 12 juni.  

Upptagning anordnades den 18 september och 2 oktober. 

 

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

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

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

 

SBS Festkommitté har under året svarat för klubbens välplägnad. 
 

Styrelsen vill tacka engagerade klubbmedlemmar för ett gediget och framgångsrikt 

verksamhetsår. 

 

 

Söråker den 7 november 2010 

 

Styrelsen gm 

Håkan Nordin 


