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Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 

 

 
§  1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

    

§  2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin.  

   

§  3. Till sekreterare för mötet valdes Pekka Hietamäki. 

  

§  4. Årsmötet förklarades behörigt utlysts. 

   

§  5. Föreslagen dagordning godkändes. 

   

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

 årsmötesprotokollet valdes Olle Blixt. 

  

§  7. Verksamhetsberättelser. 

Styrelsens, Hamnkommitténs och Festkommitténs verksamhetsberättelser lästes upp 

och lades till handlingarna. Inga övriga verksamhetsberättelser har inkommit. 

  

§  8. Ekonomisk redovisning. 

 Håkan redogjorde för föregående budgetårs räkenskaper. 

  

§  9. Revisionsberättelse. 

 Lars E Pettersson läste upp revisionsberättelsen. 

  

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Styrelsen förklarades ansvarsfrihet.  

  

§ 11. Avgifter för verksamhetsåret okt 2011 – september 2012 

 

  Medlemsavgifter för medlem utan båtplats: 

  - familj ...........................    400:-    

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

   

 Båtplatsavgifter 

Båtplatsavgifterna är beroende på båtlängd. Avgifterna inkluderar 

medlemsavgift i SBS och vinteruppläggningsplats.Obs nya avgifter. 

 

        -  båt  t o m 8 m längd  …………  850:-     

  -  båt över 8 m längd ………….. 1100:-                      

 

 Skjulavgift för medlem med skjul men som ej har båtplats i SBS hamn… 1100:- 
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 Slip- och mastkransavgift för icke medlem   ………….   100:-    

    

 Vinteruppläggningsavgift för medlem som ej har båtplats i SBS hamn .. 400:- 

Årsmötet beslutade dessutom att vinteruppläggningsavgiften gäller för 

uppläggning på SBS hamnområde under perioden augusti – juni.  

För medlem som ej har båtplats i SBS hamn, men som har båt som ligger 

upplagd på SBS hamnområde även övrig tid under året, beslutade årsmötet att 

en avgift ska tas ut med början det andra året som båten ligger upplagd. 

Avsikten med avgiften är att stävja att båtar blir liggande på hamnområdet år ut 

och år in. 2010 räknas som första år. Avgiftens storlek är densamma som för 

medlem med båtskjul men som ej har båtplats i SBS hamn. 

 Uppläggning årsavgift  ………….  800:- 

  

 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 .........  300:-         

 - övrig tid ……………..  600:-      

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 ……………….   500:- /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 okt 2011 – sep 2012. 

 Budgeten redovisades och godkändes. 
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§ 13. Val av ledamöter till styrelsen: 

 

Till ordförande för 2 år valdes Håkan Nordin.    

 

Till kassör för 2 år valdes Mikael Steen.  

 

Till ledamot för 2 år valdes Martin Eklund.   

 

Till arbetssamordnare för 2 år valdes Per Eriksson.   

     

Till suppleanter för 1 år valdes Magnus Svedjemo och Mats Eriksson.  

 

 

§ 14.       Till revisorer för 1 år valdes Lars E Pettersson och Lars Sandberg.    

        

§ 15. Till revisorsuppleanter för 1 år valdes Mats Granberg och Lars L Pettersson.  

   

§ 16. Till ledamöter i seglingskommittén för 1 år valdes Rune Gustafsson 

(sammankallande), Svante Nilsson och Hans Norlander. 

 

§ 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. På förslag beslöt årsmötet att förändra Arbetsgruppen till undergrupper enligt nedan: 

- Maskiner & Inköp (med uppgift att ha kontroll av arbetsgruppens inköp till 

hamnen för projekt som styrelsen beslutat om och avsatt medel till). 

Till medlemmar för 1 år valdes Martin Eklund och Håkan Nordin. 

 

- Bryggansvarig för 100-bryggan. För 1 år valdes Sune Sundell 

 

- Bryggansvarig för 200-bryggan. För 1 år valdes Rolf Matiasson 

  

- Bryggansvarig för 300-bryggan. För 1 år valdes Carl-Göran Carlsson. 

 

- I arbetsgruppen ingår dessutom Örjan Viklander, dykare, och Håkan Jonsson, el-

ansvarig. 

 

Enligt en motion som årsmötet biföll (se §29) kommer dessutom en krangrupp att 

ingå i Arbetsgruppen. Gruppens uppgift blir att i samband med sjösättning och 

upptagning svara för turordning, rangera transporter av båtvagnar mm inom 

hamnområdet. 

Till ledamöter valdes Hans Norlander, Per Eriksson, Martin Eklund,  

Lennart Pettersson och Bo Svelander. 
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§ 20. Till ledamöter i hamnkommittén för 1 år valdes: 

- Hamnkapten Martin Eklund  

- Tältansvarig Janne Karlsson  

- Vaktansvarig Mats Granberg 

- Stugvärd Monika Pettersson  

 

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

 

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

 

§ 23. Till ombud till Utsjöbryggor valdes C-G Carlsson. 

 

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

 SBS har en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö och Sten är klubbens representant men 

kan även i övrigt kontaktas när det gäller försäkringsfrågor. 

 

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

Monika och Lars E Pettersson, Eva och Börje Larsson.  

 

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

 Mats Westin och Lars L Pettersson.  

  

§ 27.  Arbetsplikt. 

  - antal timmar beslöts till 8.                

     - ersättning till klubben för ej utförd arbetstid:  300:-/timme  

 

§ 28. Arvode till ordförande, sekreterare och kassör: …..  1000:- vardera.                   

  

§ 29. Propositioner:  

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

 

 

§ 30. Motioner: 

1) Från Martin Eklund.  Undersöka inköp av värmepump till klubbstugan  

Årsmötet beslöt att styrelsen tar fram underlag till vårmötet. 
 

2) Från Martin Eklund.  

Förslag att SBS köper in ett party-tält att användas vid grillaftnar, utflykter mm. 

Årsmötet beslöt att styrelsen tar fram olika alternativ med kostnadsförslag till 

vårmötet. 
 

3) Från Martin Eklund.  

Förslag att SBS köper en uppsättning olika verktyg. 

Årsmötet beslöt att Arbetsgruppen inventerar behovet och tar fram förslag till 

vårmötet. 
 

4) Från Håkan Nordin.  

Transporterna på hamnplanen behöver styras upp på sjösättnings- och 

upptagningsdagarna. Båtvagnar kan inte mötas på sträckan ut till kranplatsen och 

bilar är ibland olämpligt parkerade mm. Bilda en krangrupp för att leda arbetet 

vid sjösättning och upptagning så att det fungerar smidigt.  
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Klubben bör även ta fram ”klister märken ” för utmärkning av lyftpunkter på 

båten som alla får köpa i samband med sjösättningen. Detta för att underlätta och 

säkerställa att båtlyften utföres med största möjliga säkerhet. Till upptagningen 

nästa höst ska alla båtar ha lyftpunkter markerade.  

Båtvagnar ska utrustas med ett ”kölstopp” i framkant av kölen för att förenkla 

lyftet och båten hamnar rätt. 
 

Årsmötet beslutade enligt motionen och en krangrupp bildades att ingå i 

Arbetsgruppen. Ledamöter till gruppen valdes enligt vad som framgår av §19. 

 

§31 Information från styrelsen samt övriga frågor från medlemmar. 

 

- Tältet: Blöta båtar, kondens från taket, info till båtägarna. 

- Försäkring: Brandorsak av t.ex husvagn, bil, motorcykel i ett båthus. Vad säger 

försäkringsbolaget om detta? ur vet vi att alla båtar är försäkrade och att 

medlemsavgiften är betald t.ex båtar vid uthyrda/utlånade platser. 

Grinden: Tidstyrning med blinkljus så att man kan komma in dagtid utan att 

behöva smyga in. Sjävstängande, sätta in handtag. Fjärrkontroller önskas köpa! 

/pris? 

Båthus: Ej aktiva båtägare med båthus? Påtryckning om försäljning.Samordning, 

kö, enhetligt pris. 

Vrak: Gamla vrak på området! Öka avgiften rejält. 

Båtdragare: Valpen trasig! Liten jordbrukstraktor istället, samt uppgradera 

befintlig traktor. 

Vakten: Utebliven vaktgång: Böter? Kollas det att alla medlemmar går vakt? 

Sjösättningsrampen bör förnyas samt grävas djupare vid på mastningen. 

 

  

- Styrelsen avser att ta fram en aktivitetskalender för 2012. Förslag på aktiviteter 

och lämpliga dagar tas tacksamt emot.   

 

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

 

 

 

 

 

 

     Vid pennan             Justeras 

 

 

 

…………………………..   …………………………….. 

     Pekka Hietamäki             Håkan Nordin 

 

 

 

 

……………………………  ……………………………. 

     Olle Blixt            Rune Gustafsson  

 


