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Protokoll årsmöte 2010-11-07 

 
§  1. Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

    

§  2. Till ordförande för årsmötet valdes Håkan.  

   

§  3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ronny Svensson. 

  

§  4. Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

   

§  5. Föreslagen dagordning godkändes. 

   

§  6. Till justeringsmän, tillika rösträknare, för att jämte mötets ordförande justera  

 protokollet valdes Dennis Nordqvist och Olle Blixt. 

  

§  7. Verksamhetsberättelser. Styrelsens, hamnkommitténs och motorbåtssektionens 

verksamhetsberättelser lästes upp. Dessutom har trivselkommittén lämnat en 

verksamhetsberättelse men ingen från kommittén var närvarande varför var och en 

får läsa den på hemsidan där protokoll mm publiceras.  

  

§  8. Ekonomisk redovisning. Håkan redovisade föregående års budget och det 

ekonomiska utfallet.  

   

§  9. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp. 

   

§ 10. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. 

   

§ 11. Avgifter för verksamhetsåret 2011.  

 

  Medlemsavgifter för medlem utan båtplats: 
  - familj ......................................  400:-      

  - junior ......................................   50:-     

   

 Båtplatsavgifter 
Båtplatsavgifterna är beroende på båtlängd. Avgifterna inkluderar 

medlemsavgift i SBS och vinteruppläggningplats på hamnplanen. 

 

         -  båt  t o m 8 m längd  ………… 800:-      

  -  båt över 8 m längd ………….. 1000:-                      

 

 Skjulavgift för medlem med skjul men som ej har båtplats i SBS hamn … 800:- 
   

 Slip- och mastkransavgift för icke medlem   …………..…………………. 100:-  

    

 Vinteruppläggningsavgift (augusti – juni) för medlem som ej har båtplats i           
SBS  hamn ..……………………………………………………………….  400:- 
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 Årsavgift för uppläggning för medlem som ej har båtplats i SBS hamn, men som 

har båt som ligger upplagd på SBS hamnområde hela året………………. 800:- 

Avgiften tas ut med början det andra året som båten ligger upplagd. Båt ska 

ställas på av Hamnkapten anvisad plats. Klubben förbehåller sig rätten att flytta 

båten om det av hamnkapten bedöms nödvändigt. 

 

 Fast el-avgift för medlem med skjul (inkluderande 50 kWh) …………… 100:- 
  

 Gästplatsavgift: 
  -  dygn …….. …………………………….  50:-   

  -  vecka ………………………………….  250:- 

     

 Avgift för vinterplats i klubbens tält …….  500:-   

För medlem som ej har båtplats i SBS hamn tillkommer avgift för 

vinteruppläggning. 

 

 Avgift för lyft med klubbens mobilkran. 
 - ordinarie lyftdag ....................................  250:-  

 - övrig tid ……………………………….  500:-  

  

I händelse man akut måste lyfta båten t ex på  grund av tekniskt fel, läckage eller 

dyligt eller om vattenståndet är för lågt för sjösättning på  ordinarie dag, så 

gäller avgift enligt ordinarie lyftdag även om det sker vid annan tidpunkt. 

  

 Avgift för hyra av klubbstuga.  
 Hyresavgift ……………………………… 400:- /tillfälle. 

   

Stugan står till förfogande för uthyrning till SBS-medlemmar. Bokning sker 

genom att anteckna sig på kalendern på anslagstavlan. Hyran ska betalas i 

förväg. Den som hyr svarar för städningen.  

 

 Inträdesavgifter till båtplats (samtliga platser har Y-bom): 
  - båt t o m 8 m inkl enkel Y-bom …….   5000:-   

  - båt över 8 m inkl gångbar Y-bom ….    8500:-  

         Avskrivningstid 10 år (rak avskrivning). Påbörjat år räknas som 1 år.  

        Båtplats med gångbar Y-bom har sådan på minst ena sidan av båten. 

 

§ 12. Budget för verksamhetsåret 2011. (okt 2010– sep 2011). 

 Håkan redovisade föreslagen budget, vilken godkändes av årsmötet. 

  

§ 13. Val av ledamöter till styrelsen: 

 

- till sekreterare för 2 år valdes Pekka Hietamäki.    

 

- till ledamot för 2 år valdes Jan Nyström.  

 

- till suppleanter för 1 år valdes Magnus Svedjemo och Mats Eriksson.  

 

§ 14.       Till revisorer för 1 år valdes Lars E Pettersson och Lars Sandberg.    
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§ 15. Till  revisorsuppleanter för 1 år valdes Lars L Pettersson och Mats Granberg.  

   

§ 16. Till ledamöter i seglingskommittén för 1år valdes 

 Tommy Svedin sammankallande, Svante Nilsson, Hans Norlander, Rune Gustafsson 

och Patrik Norberg. 

 

§ 17. Till ledamöter i jollekommittén för 1 år valdes Mikael Olavi sammankallande och 

Göran Sörell.  

 

§ 18. Till ledamöter i motorbåtskommittén för 1 år valdes Carl-Göran Carlsson 

sammankallande, Martin Eklund och Dennis Nordqvist. 

 

§ 19. Till Arbetsgruppen med undergrupper för 1 år valdes: 

-  till ledamöter i Maskiner & Inköp Håkan Nordin och Martin Eklund. 

(ledamöterna ska ha kontroll av arbetsgruppens inköp till hamnen för projekt som 

styrelsen beslutat om och avsatt medel till). 

- till bryggansvarig för 100-bryggan Sune Sundell.  

- till bryggansvarig för 200-bryggan Rolf Matiasson. 

- till bryggansvarig för 300-bryggan Carl-Göran Carlsson. 

- övriga ledamöter: dykare Örjan Wiklander, el-ansvarig Håkan Jonsson, VVS-

ansvarig Sture Pettersson som under året lämnar över uppdraget till en annan 

VVS-kunnig medlem. 

- till ledamöter i krangruppen Hans Norlander, Per Eriksson, Martin Eklund, 

Lennart Pettersson. 

 

§ 20. Till ledamöter i hamnkommittén för 1 år valdes: 

- hamnkapten Jan Nyström 

- stugvärd Lillemor Biörnsdotter 

- tältansvarig Jan Karlsson 

- vaktansvarig Mats Granberg 

 

§ 21. Som ombud till Västernorrlands Båtförbund för 1 år valdes Carl-Göran Carlsson. 

 

§ 22. Som ombud till Mellannorrlands Seglarförbund för 1 år valdes Tommy Svedin.  

 

§ 23. Som ombud till Utsjöbryggor för 1 år valdes Carl-Göran Carlsson. 

 

§ 24. Som försäkringsombud för 1 år valdes Sten Bengtsson.  

  

§ 25. Till ledamöter i trivselkommittén för 1 år valdes Gunilla Sjöberg, Rolf Matiasson, 

Monika Pettersson, Lars E Pettersson, Eva Larsson och Börje Larsson.  

 

§ 26. Till ledamöter i valberedningen för 1 år valdes Olle Blixt sammankallande,           

Mats Westin och Lars L Pettersson.  

  

§ 27.  Arbetsplikt och ersättning för ej fullgjord arbetstid. 

  - antal timmar beslutades till ………………………………………..  8 timmar  

     - ersättning för ej fullgjord arbetstid beslutades efter diskussion till 300:-/tim. 

 

§ 28. Arvode till ordförande, sekreterare och kassör beslutades till 1000:- vardera.                   
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§ 29. Propositioner:  

 1) Styrelsen föreslår att medlem räknas som junior till och med det år man fyller 18 

år. Årsmötet beslöt enligt propositionen. 

 

§ 30. Motioner: inga motioner hade kommit in. 
 

 

§31 Information från styrelsen och i övrigt synpunkter från medlemmar: 

- Håkan har lagt upp Söråkers Båtsällskap SBS på Facebook och kan ge mer 

information.  

- Ny duk på klubbens båttält lades på den 5-6 november. 

- Värmepump avses installeras i klubbstugan före kommande vinter. 

- Dieseltanken kommer att ställas i en delvis nedgrävd miljölåda av plåt för att 

förhindra läckage. Arbetet görs till våren. 

- Gånggrinden föreslås förses med lås och instruktionerna för nattvakten 

kompletteras med att låsa grinden förslagsvis kl 24. 

- Reglerna för nyttjande av bastun behöver ses över. Styrelsen tillsammans med 

hamnkommittén tittar på det. 

- Klubben fick i somras tillstånd av länsstyrelsen att skjuta gäss inom hamn-

området. Tre gäss sköts varefter övriga lämnade hamnen. 

- En aktivitetskalender kommer att tas fram för nästa säsong. Redan nu kan sägas 

att ett medlemsmöte planeras i mars månad och ett vårmöte kombinerat med 

arbetsdag före första sjösättning. 

- Jan Nyström påpekade att kommunens pågående röjning och färdigställande av 

gångvägen innanför hamnen medför insyn i hamnområdet och båtskjulen 

behöver målas. Styrelsen instämmer och hoppas det kan göras nästa sommar. 

- Per Eriksson föreslår att vatten och el dras fram på hamnplan. Nu kan transporter 

inom hamnen bli blockerade av båtar som tvättas efter upptagning eftersom det 

finns vattenuttag bara nära slipen och på kortsidan av första skjulet. Styrelsen 

tittar på frågan. 

- Martin Eklund informerade om att en utbildning för förare till traktorn och även 

valpen kommer att hållas. Endast utbildade förare får köra traktorn. 

- Martin föreslår att en boule-bana byggs på hamnplan. Styrelsen tar hem frågan. 

  

§ 32 Håkan tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

      Vid pennan            Justeras 

 

 

 ……………………….   ……………………… 

  Ronny Svensson         Håkan Nordin 

 

 

 

 ……………………….   ……………………… 

   Dennis Nordqvist          Olle Blixt 

 

 


