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Tid: 2006-03-12, kl 14.00 

Plats: Klubbstugan 

Kallade: Medlemmar i Söråkers Båtsällskap 

 
 
 
 
§1.  Mötets Öppnande. 

 Anders Wikberg hälsade mötesdeltagarna välkommen till 2006 års årsmöte. 

 

§2.  Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 

 

§3.  Fråga om Årsmötet är behörigt utlyst. 
 Kallelse har gått ut via mail och brev i februari. Mötet ansåg detta vara förenligt med 

stadgarna. 

 

§4.  Val av ordförande för mötet.  
 Anders Wikberg valdes till ordförande för mötet. 

 

§5.  Val av sekreterare för årsmötet.  

 Sune Sundell valdes till sekreterare för mötet. 

 
§6.  Val av 2 justeringsmän för årsmötets protokoll.   
 Olle Blixt och Mats Westin valdes att justera dagens protokoll. 

 
§7.  Verksamhetsberättelser. 
 Anders Wikberg föredrog dom aktiviteter som genomförts i de olika kommittéerna 

under året. (Se Verksamhetsberättelse.) 

 
§8.  Ekonomisk redovisning. 
 Anders Wikberg redogjorde för klubbens ekonomi. (Se budgetuppföljning) 

 

§9.  Revisionsberättelse.  

 Lasse Sandberg och Lasse Pettersson har granskat klubbens redovisning och Lasse P. 

föredrog revisorernas berättelse. 
 
§10.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.  
 Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och mötet beslöt enligt revisorernas 

förslag. 
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§11. Budget för det kommande året. 

 Anders Wikberg redogjorde för budgeten det kommande året. (Se prognos i 

budgetuppföljning.) Mötet godkände det kommande årets budget. 

 
§12. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen: 

 Val av  ordförande för 1 år: Valberedningen har ej lyckats rekrytera någon till posten 

som ordförande för ett år och föreslog därför 
o att: tillsvidare, dock ej längre än till nästa årsmöte, styrelsen kan bestå av fyra 

ordinarie ledamöter och två suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna utses 

som sammankallande. 
o att: när lämplig ordförandekandidat framarbetats kan denne sättas in i styrelsen 

omedelbart utan att ett extra medlemsmöte inkallas. Förordnandet gäller fram 

till nästkommande årsmöte. 
 Val av 3 ledamöter för 2 år: Anders Wikberg, Christina Nordlander och Sune Sundell 

valdes som ledamöter i styrelsen för den kommande 2-årsperioden på posterna  

v.ordförande, kassör och sekreterare. 
 

§13. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.  
 Marika Nyström och Stefan Westerlund valdes som suppleanter i styrelsen. 

 
§14. Val av två revisorer för en tid av ett år.  
 Lars Pettersson och Lars Sandberg valdes till revisorer. 
 
§15. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år.  

 Margareta Danielsson och Mats Granberg valdes till revisorsuppleanter. 
 

§16. Val av ledamöter till seglingskommitté, varav en sammankallande, för ett år.  
 Tommy Svedin (sammankallande), Svante Nilsson och  Hans Norlander valdes till 

seglingskommitté. 

 
§17. Val av ledamöter till jollekommitté för ett år, varav en sammankallande. 

 Göran Sörell, Stefan Westerlund och Mikael Olavi (sammankallande) valdes till 

jollekommitté. 

 

§18. Val av ledamöter till motorbåtskommitté för ett år, varav en sammankallande.  

  Carl-Göran Carlsson (sammankallande), Lars Pettersson, Martin Eklund och Dennis 

Nordqvist valdes till motorbåtskommitté. 

 
§19. Val av ledamöter till arbetsgruppen för ett år, varav en sammankallande.  
 Rolf Matiasson (sammankallande), Svante Nilsson, Per Eriksson, Örjan Wiklander 

(dykare), Håkan Jonsson (elansvarig) och Bo Svelander valdes till av ledamöter till 

arbetsgruppen. 

 
§20. Val av ledamöter till hamnkommitté för ett år, varav en sammankallande.  
 Till ledamöter av hamnkommittén valdes Folke Nyström (hamnfogde tillika 

sammankallande), Lillemor Biörnsdotter (Stugfogde), Mats Öberg (tältansvarig) och 

Håkan Nordin (vaktansvarig). 

  
§21. Val av ombud till Västernorrlands Båtförbund för ett år.  
 Till ombud i Västernorrlands Båtförbund valdes sammankallande i 

Motorbåtskommittén, Carl-Göran Carlsson. 
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§22. Val av ombud till Mellannorrlands Seglarförbund och försäkringsombud för ett år.  
 Till ombud i Mellannorrlands Seglarförbund valdes sammankallande i 

Seglingskommittén, Tommy Svedin. 

 Till försäkringsombud valdes Sten Bengtsson. 

 
§23. Val av trivselkommitté för ett år.  
 Vakant. (Styrelsen utser ansvariga för varje aktivitet) 

 
§24. Val av 3 ledamöter till valberedning för ett år. 

 Till valberedning valdes Mats Westin och Olle Blixt (sammankallande). Olle och Mats 

ombesörjer att en tredje ledamot engageras. 

 
§25. Avgifter 

A. Medlemsavgift: Familj (175 kr), Senior (125 kr),  Junior (50 kr). 

B. Båtplatsavgift 

Båt under 5 m  400 kr 

 Båt 5 – 7 m  600 kr 

 Båt över 7 m  800 kr 

C. Skjulavgift för skjulägare som ej har båtplats i SBS hamn: 400 kr 

D. Slip- och mastkransavgift för icke  medlem: 50 kr 

E. Vinteruppläggningsavgift: 300 kr 

F. El-avgift för skjulägare: 50 kr 

G. Gästplatsavgift  

Enstaka dag   50 kr 

Veckoavgift  125 kr 

Avgift för 2 veckor 250 kr 

H. Avgift för vinterplats i klubbtältet: 400 kr/båt 

I. Avgift för lyft med klubbens mobilkran: 250 / 350 kr 

J.   Inträdesavgift båtplats 

  Båt under 7 m 2000 kr 

  Båt över 7 m  3500 kr 

  Y-bom  4000 kr (det uppdrogs till styrelsen att öka  priset på  

nya y-bommar till 5000 kr från 2007) 

  Avskrivningstid 10 år, påbörjat år räknas som ett år. 

 

K. Mötet beslöt på Martin Eklunds förslag att höja priset på hyra av klubbstuga. Mötet 

beslöt att hyran skall vara 400 kr per hyrestillfälle. (Stugan står till förfogande 

endast för SBS medlemmar) 
      

§26.  Arbetsplikt. 

 Mötet beslöt oförändrade regler. Dvs. åtta (8) timmar per båt och eller skjul samt 100 kr 

per timme för ej fullgjord arbetsplikt.  

 
§27.  Arvode till ordförande, sekreterare och kassör.  
 Mötet beslöt oförändrade regler. Dvs. 300 kr var till ordförande, sekreterare och kassör. 



  4(4) 

 
§28.  Propositioner.  

1.  Faktura med e-post. Mötet beslöt att medlemmar med e-post kan ta emot faktura 

elektroniskt. 

2.  Styrelsen skall se över medlemskap i riksorganisationer, fördelen ställs i förhållande till 

kostnaden och styrelsen skall komma med ett förslag till kommande årsmöte. 

3.  En ny bryggplan har tagits fram av Anders Wikberg och Folke Nyström. Mötet 

föreslog att en grupp bildas och ett genomarbetat förslag presenteras under våren vid 

ett extramöte. 

 
§29.  Motioner. 

1. Martin Eklund föreslog att styrelsen skall ta in en offert från Schäferhundvakt på 

kompletterande bevakning av båthamnen. Mötet beslöt enligt Martins förslag och 

styrelsen presenterar förslaget vid vårmötet. 

2. Lisbeth Eklund föreslog att klubben skulle ordna en brasa till Valborg. Hon drog 

senare tillbaka förslaget för att inte konkurrera med närliggande brasor på Sörvik och 

Norrvik. 

 

§30.  Information från styrelsen. 
1. Jocum Forsberg har donerat en Stortriss till klubben. Sune skriver ett överlåtelsebrev. 

2. En ny hemsida har tagits fram. Syftet är att fler ansvariga inom klubben skall kunna 
uppdatera respektive ansvarsområdes information på hemsidan. 

3. Sten Bengtsson informerar om att 5 nya tomter kommer att säljas av kommunen i höjd 

med Sörells mot Nya Söråkersgatan. Sten kommer att informera berörda om 

båtklubbens verksamhet. 
4. Sten Bengtsson informerade om dieseltanken i anslutning till utrustningsbryggan som 

klubben äger. Motorbåtsägare kan köpa in sig på en volym bränsle i tanken och tanka 

sina båtar där. 
5. Sten Bengtsson informerar om att bensin till bl.a. Buster och olja etc. kan köpas på 

macken hos Sten, som sedan fakturerar klubben.  
6. Mötet tackade Martin, Börje, Lasse, Sture och Håkan med en applåd för deras 

utmärkta arbete med att ställa i ordning köket. 
 
§31.  Avslutande av årsmöte. 

 Anders Wikberg tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

Söråker den 12 mars 2006 

 

 

 

………………………………. 

Sune Sundell 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………….  ………………………………. 

Mats Westin    Olle Blixt 


