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Tid: 2007-03-25, kl 14.00 

Plats: Klubbstugan 

Kallade: Medlemmar i Söråkers Båtsällskap 

 
 
 
 
§1.  Mötets Öppnande. 

 Anders Wikberg hälsade mötesdeltagarna välkommen till 2007 års årsmöte. 

 

§2.  Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 

 

§3.  Fråga om Årsmötet är behörigt utlyst. 
 Kallelse har gått ut via mail och på faktura i månadsskiftet februari/mars. 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.   
 Örjan Wiklander och Olle Blixt valdes att justera dagens protokoll. 

 
§7.  Verksamhetsberättelser. 
 Sune Sundell läste Verksamhetsberättelsen som lades med godkännande till 

handlingarna.  

 
§8.  Ekonomisk redovisning. 
 Anders Wikberg redogjorde för klubbens ekonomi.  

 

§9.  Revisionsberättelse.  

 Lasse Sandberg och Lasse Pettersson(1) har granskat klubbens redovisning och hade 

funnit detta väl fört och i god ordning.   
 
§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: 

 Till ordförande för 1 år utsågs Sune Sundell. 
 Val av två ledamöter för 2 år: Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Kiki Blixt 

och Ronny Svensson. 
 Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år: Till suppleanter valdes Rebecka 

Tinnerholm och Stefan Westerlund. 
§13. Val av två revisorer för en tid av ett år: 
 Lars Pettersson(1) och Lars Sandberg omvaldes till revisorer. 

 
§14. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år: 
 Per Eriksson och Mats Granberg valdes till revisorsuppleanter. 
 
§15. Val av tre ledamöter till seglingskommitté för ett år, varav en sammankallande: 

 Tommy Svedin (sammankallande), Svante Nilsson och Hans Norlander valdes till 

seglingskommitté. 

  

§16. Val av fem ledamöter till jollekommitté för ett år, varav en sammankallande. 
 Göran Sörell, Stefan Westerlund, Helena Kristensson, Paul Kristensson och Mikael 

Olavi (sammankallande) valdes till jollekommitté. 

 
§17. Val av fyra ledamöter till motorbåtskommitté för ett år, varav en sammankallande.  
  Carl-Göran Carlsson (sammankallande), Lars Pettersson(1), Martin Eklund och Dennis 

Nordqvist valdes till motorbåtskommitté. 

 

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

 Per Eriksson (sammankallande), Svante Nilsson, Bo Svelander, Örjan Wiklander 

(dykare) och Håkan Jonsson (elansvarig) valdes till ledamöter i arbetsgruppen. 

 

§19. Val av fyra 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). 
 
§20. Val av ombud till Västernorrlands Båtförbund för ett år.  

 Till ombud i Västernorrlands Båtförbund valdes sammankallande i 

Motorbåtskommittén, Carl-Göran Carlsson. 

  
§21. Val av ombud till Mellannorrlands Seglarförbund för ett år.  
 Till ombud i Mellannorrlands Seglarförbund valdes sammankallande i 

Seglingskommittén, Tommy Svedin. 
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§22. Val av försäkringsombud för ett år.  
Till försäkringsombud för ett år valdes Sten Bengtsson. 

 
§23. Val av festkommitté för ett år. Till festkommitté valdes familjerna: 
 Gunilla Sjöberg och Rolf Matiasson 

 Monika och Lars Pettersson(1) 

 Eva och Börje Larsson 

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

 Till valberedning valdes Mats Westin, Lars Pettersson(2) och Olle Blixt 

(sammankallande).  

 
§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 

Avgift per vecka  250 kr 

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

I. Avgift för lyft med klubbens mobilkran: 250 kr (vid ordinarie lyftdag), 350 kr (på 

övrig tid) 

J.   Inträdesavgift till båtplats 

  Båt under 7 m 2000 kr 

  Båt över 7 m  3500 kr 

Y-bom: (enkel) 3000 kr 

Y-bom: (gångbar) 5000 kr  

 Avskrivningstid (rak avskrivning) 10 år, påbörjat år räknas som ett år. 

K. Avgift för hyra av klubbstuga, 400 kr per hyrestillfälle. (Stugan står till förfogande 

endast för SBS medlemmar) 
      

§26.  Arbetsplikt. 

 Mötet beslöt arbetsplikten till åtta (8) timmar per båt och eller skjul samt 150 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. 
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§28.  Propositioner.  

 Gruppen för Bryggprojektet redovisade framtagen projektplan. 

 Morgan Evensson redovisade ett motförslag som går ut på att kapa 21 m av 300-
bryggan och med den delen förlänga 200-bryggan. Förslaget blir billigare och enklare 

att genomföra. 

 Mötet beslöt att genomföra Morgan Evenssons förslag. 

 
§29.  Motioner. 

Inga motioner. 

 

§30.  Information från styrelsen. 

 Sune Sundell redovisade arbetet med utsjöbryggor. Mötet beslöt att godkänna 
förslaget, samt en insats i en, med övriga klubbar, gemensam bryggfond som 

motsvarar 100 kr per båt i klubben. 

 Sune Sundell redovisade ett förslag från Mellannorrlands Seglarförbund att förskjuta 

räkenskapsåret till att brytas vid sept./oktober och genomföra årsmötet i 

oktober/november. Därigenom uppnås vissa fördelar. Klubbarnas årsmöten kommer 

före distriktens årsmöte som föregår årsmöten på riksnivå i mars/april. Nyvalda 

funktionärer får då vintern på sig att planer nästkommande sommaraktiviteter. Vidare 

hinner beslutade avgifter påverka påföljande års fakturering som kan göras i januari. 

Eventuella påminnelser hinner förfalla innan sommaren så att obetalda båtplatser kan 

återtas. 

 Mötet beslöt att styrelsen går vidare med förslaget och genomför ett extra årsmöte 
under hösten 2007, så att förslaget kan tas vid ordinarie årsmöte 2008. 

 
§31.  Avslutande av årsmöte. 

 Anders Wikberg tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

Söråker den 25 mars 2007 

 

 

 

………………………………. 

Sune Sundell 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………….  ………………………………. 

Örjan Wiklander   Olle Blixt 


