
 Söråkers Båtsällskap  

 

  Protokoll årsmöte 2012-11-18 

__________________________________________________________________________________________ 

 

   

 

 

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

 

§  2.    Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 

 

§  3.    Till sekreterare för mötet valdes Ronny Svensson. 

 

§  4.    Årsmötet förklarades behörigt utlysts. 

 

§  5.    Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§  6.    Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes 

Rune Gustafsson och Sten Bengtsson. 

 

§  7.    Verksamhetsberättelser från hamn-, seglings-, motorbåts- jolle- och 

trivselkommitteérna föredrogs av respektive kommitté.  

 

§  8.    Ekonomisk redovisning.  

  Håkan Nordin redogjorde för föregående budgetårs räkenskaper.  

 

§  9.    Revisionsberättelse. 

 Lars E Pettersson läste upp revisionsberättelsen.  

 

§10.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

 

§11.   Avgifter för verksamhetsåret okt 2012 — sep 2013  

 

I. Medlemsavgift  för medlem utan båtplats 

 - Familj:    400:-     

- Junior:       50:-  

Som junior räknas man t o m det år man fyller 18. 

  

II. Båtplatsavgifter.  

 - båt t o m 8 m längd:    850:- 

- båt över 8 m längd:   1100:- 

    Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 

 

III. Skjulavgift för medlem med skjul men som ej har båtplats i SBS hamn:  1100:-  

Avgiften följer båtplatsavgiften för båt över 8 m längd och inbegriper 

medlemsavgift.   

 

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

  

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

Avgiften gäller för uppläggning under perioden augusti – juni. Medlemsavgift 

tillkommer.  



  

  VI Avgift för uppläggning året runt:   1100:- 

Avgiftens storlek är densamma som för medlem med båtskjul men som ej har 

båtplats i SBS hamn. Medlemsavgift tillkommer. 

  

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

 

 VIII Gästplatsavgift:                    - dygn:     50:-                             

                       - vecka:  250:-   

  

 IX Avgift för vinterplats i klubbens tält:  500:- 

Medlemsavgift liksom vinteruppläggningsavgift tillkommer för den som ej har 

båtplats i SBS hamn.   

 

 X Avgift för lyft med klubbens kran:   

                         - ordinarie lyftdag:    300:-  

                        - annan tid:                 600:-  

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

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

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

  

 XI Avgift för hyra av klubbstuga:           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 städning. Man bör även i förväg informera den 

som ska gå vakt.  

  

XII 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 den ena sidan av båten.  

  

§12    Budget för verksamhetsåret okt 2012 – sep 2013 

 Håkan Nordin redogjorde för budgeten vilken godkändes av årsmötet. 

 

§13     Val av ledamöter till styrelsen 

           -  till sekreterare för 2 år valdes Ronny Svensson 

 -  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. 

 

§15      Till revisorsuppleant för 1 år valdes Lars L Pettersson. 

 

§16      Till ledamöter i seglingssektionen för 1 år valdes Roine Pettersson, sammankallande, 

Svante Nilsson och Hans Norlander. 

 

§17      Till ledamöter i jollesektionen för 1 år valdes Mikael Olavi, sammankallande, och   

Göran Sörell. 

 

§18      Till ledamöter i motorbåtssektionen för 1 år valdes C-G Carlsson, sammankallande, 

Martin Eklund och Dennis Nordqvist. 



  

§19      Till ledamöter i Arbetsgruppen med undergrupper för 1 år valdes 

 

  - arbetssamordnare: Per Eriksson 

 - maskiner och inköp: Håkan Nordin och Martin Eklund  

  - bryggansvarig 100-bryggan: Sune Sundell  

 - bryggansvarig 200-bryggan: Rolf Matiasson 

 - bryggansvarig 300-bryggan: C-G Carlsson 

- krangrupp: Hans Norlander, Per Eriksson, Martin Eklund och Lennart Pettersson 

 - el-ansvarig: Håkan Jonsson 

 - VVS-ansvarig: Nils Sundling 

 - dykare: Örjan Wiklander. 

 

§20     Val av ledamöter till Hamnkommittén för 1 år valdes: 

 

 - hamnkapten: Jan Nyström 

 - stugvärd: Monika Pettersson 

 - tältansvarig: Janne Karlsson 

 - vaktansvarig: Håkan Svahn. 

  

§21     Till ombud till Västernorrlands Båtförbund för 1 år valdes C-G Carlsson. 

 

§22     Till ombud till Mellannorrlands Seglarförbund för 1 år valdes Roine Pettersson. 

 

§23     Till ombud till Utsjöbryggor för 1 år valdes C-G Carlsson. 

 

§24     Till försäkringsombud för 1 år valdes Sten Bengtsson. 

 

§25     Till ledamöter i trivselkommittén 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:-/tim 

 

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

 

§29     Proposition från styrelsen:  
  

1.  Fastställande av villkor/avgifter vid andrahandsuthyrning av båtplats.  

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag och presentera det vid ett 

medlemsmöte nästa år. 

 

§30     Motioner från medlemmar: 

 

1. Thomas Bergman  

SBS Säkerhetsansvarig. Förslag på ansvarsområden/arbetsuppgifter. 

Årsmötet beslöt att i motionen föreslagna uppgifter kan komma att ingå i en 

kommande säkerhetsbesiktning. En del uppgifter görs redan medan andra är nya. 

Styrelsen tar fram förslag på säkerhetsbesiktning. 



  

 

2. Lars Sandberg 

Befrielse från arbetsplikt för medlemmar över en viss ålder. 

Årsmötet beslöt att avslå motionen. Det finns många olika arbetsuppgifter och var och 

en har möjlighet att välja efter sina förutsättningar.   

 

§31    Information från styrelsen samt frågor i övrigt. 

 

Styrelsen:  

- Fortsatt upprustning av klubbstugan. Det är främst byte av fönster, ny ytterpanel 

samt målning. Materialkostnad ca 50 k + moms. Arbetet utföres av oss medlemmar 

själva. 

 

- Ny betongslip liknande den som finns i Fagervik. Kostnad ca 75 k. 

 

- Båtskjulen behöver målas. Styrelsen har tagit fram pris för material och går vidare 

med att samla skjulägarna. Varje skjulägare får stå för sin del av arbetet/kostnaden. 

 

- Havsvattenmyndigheten har gjort en utredning om ansamling av gifter vid tvättning 

av båtar. Det kan resultera i krav på spolplattor inom några år. Länkar finns på 

hemsidan för de som vill ha mer information. 

 

 Rolf Matiasson: 

- Klubbens anslagstavla har inte hållits uppdaterad. Pärmen för anteckning av gjord 

arbetstid behöver också uppdateras. 

Uppdatering kommer att ske genom styrelsens försorg. 

 

 C-G Carlsson: 

- Frågan om sammanslagning av SBU och SSF står inför ett avgörande. Många 

klubbar och förbund är emot. SSF har kappsegling som prioritet och farhågan är att 

detta ska bli allt för dominerande i en sammanslagen organisation. Dubbelanslutna 

klubbar (t ex SBS) skulle ev. få lägre avgifter. Mer info finns på SBUs och SSFs 

hemsidor. Länkar till dessa finns på vår hemsida.   

 

- Utsjöbryggorna.                                                                                                                     

En ny brygga i Söråkersviken (Åkeröviken) på Åstön är aktuell. Sundsvalls 

kommun är positiv till att bidra ekonomiskt. Möte med Timrå kommun är 

inplanerat till 21 nov. Bygget skulle kunna starta i april. Vatten och även 

sophanteringen skulle kunna lösas i samarbete med Lars Berntzéns anläggning vid 

Skeppshamn. Mer information finns på vår hemsida. 

 

- Försäkringsbolaget ”if” har en klassning av småbåtshamnar – s.k. säker hamn. En 

klassning skulle kunna ge rabatt på försäkringen. Det kan hållas i åtanke vid 

säkerhetsbesiktningen.  

 

Sten Bengtsson: 

- Frågan om hur klubben ska göra med öppethållning av grinden bör komma till en 

lösning. Vi har gästplatser och måste se till så besättningen på gästande båtar inte 

blir utelåsta.  

Livlig diskussion om man kan lämna grinden öppen eller inte. Styrelsen tittar 

närmare på olika alternativ såsom tidslås/kodlås mm och redovisar på kommande 

medlemsmöte.  



  

Martin Eklund: 

- Medlemmar som är intresserade av att skaffa fjärrkontroll till bilgrinden får kontakta 

honom. Kostnaden är 500:-.   

 

Jan Åkerström: 

- Upplever att det är svårt att engagera sig i klubben då man kommer som ny medlem. 

Är intresserad att medverka i t ex jollesektionen.  

Styrelsen är tacksam för alla som vill engagera sig. Enklast är att själv ta kontakt 

med sammankallande i t ex Jollesektionen. 

 

 

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

 

 

 

 

           Vid pennan    Justeras 

 

 

 

 

……………………………………..  …………………………………… 

            Ronny Svensson                    Håkan Nordin 

 

 

 

  
 

 

 

 

………………………………………  …………………………………….. 

            Rune Gustafsson                     Sten Bengtsson 

 


