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Sida 1 Ronny Svensson 

Då har en av de bättre båtsäsongerna i modern tid med mycket sol, vind och vat-

ten kommit till sitt slut och vi går mot vintern.  

Denna mörkare och kallare tid passar utmärkt till att bläddra i tillbehörskataloger 

och planera för alla nödvändiga förbättringar och nya grejor samt planera resmål 

till kommande säsong som snart är här ....  

Själv planerar jag att montera vingmuttrar på motorfästena till nästa säsong då 

jag lyfter i och ur dom varje år !!!  

Tänk på att all snö som snart kommer att täcka vårat avlånga land också kommer 

att omvandlas till sin ädlare form H2O vilket vi då kan framföra våra farkoster 

på igen.   

 

Avslutningsvis vill jag och styrelsen tacka alla medlemmar för denna sommar 

och välkomna er till årsmöte den 24/11 klockan 14.00 i klubbstugan. Mer info 

och dagordning finns i detta nr av Roderbladet  

Ordföranden har ordet 

Grinden 
I sommar har nattvakten låst grinden med hänglås och förste 

man på morgonen har öppnat. Grinden har varit öppen dagtid. 

Elmotorn till grinden var sönder. Själva bottenplattan hade 

brutits i stycken. Det krävs avsevärd kraft för att bryta sönder 

den. Grinden har sannolikt forcerats och vi har gjort en polis-

anmälan för skadegörelse.  

Motorn fick plockas ner och skadade delar bytas ut. Nu funge-

rar grinden som förut. Den har lägre utväxling för att ge större 

kraft. Öppna/stäng via stolparna eller med dosa.                     

Hänglåset skall sitta för att låsa andra halvan till marken. 
 

OBS    GRINDARNA FÅR ABSOLUT INTE     

LÅSAS IHOP MED HÄNGLÅSET!  

 

Motorn riskerar då brytas sönder igen. 

 hemsidan 
Titta på vår hemsida ofta. Det är där vi lägger ut 

allmän information, protokoll, kallelser mm.   

Adressen är    www.sorakersbs.se   

Foto Ronny Svensson om inget annat anges 



Insats för båtplats 
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Insats/ingen insats. 

Det system med insats som vi har idag har flera nackdelar. Styrelsen tittar på alternativen insats/ingen in-

sats och planerar presentera fördelar och nackdelar på årsmötet inför ett ev beslut om att ta bort insatsen för 

båtplatser. Eftersom vi hade många outhyrda platser i våras så fattade styrelsen beslut om att nya medlem-

mar under 2013 kan hyra båtplats utan insats men till högre hyra som alternativ till att gå in med insats.  

Detta medförde att vi hyrde ut flera platser på detta sätt. Ingen ny medlem har önskat gå in med insats. 

Hyran är 1200:- / 1800:- för båtar t o m 8 m längd resp över 8 m.  

I övrigt gäller samma villkor som för övriga dvs i hyran ingår medlemsavgift samt vinterplats på hamnpla-

nen vintern 2013/14. Vakttjänst och arbetsplikt tillkommer.  

elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket har avskrivit ärendet efter att vi vidtagit åtgärder samt lämnat en åtgärdsplan. Verket kan 

komma att göra oanmälda inspektioner  i framtiden.  

Följande gäller avseende elsäkerhet i hamnen: 

 SBS styrelse är ansvarig för anläggningen inom hamnområdet fram till mätpunkter/uttag.  

 Krav gällande alla elinstallationer efter mätpunkter/uttag inom hamnområdet:  

   -     Installationer måste vara fackmannamässigt utförda av behörig installatör i samråd med el  

               ansvarig inom SBS.  

-    Det är varje enskild innehavare av båtplats/båtskjul ansvar att detta sker.  

-    Besiktning av anläggningen inom hamnområdet sker 1 gång per år. Vad gäller båtskjul kan 

     det ske i samband med avläsning av elmätare. Eventuella brister dokumenteras och dessa  

     ska åtgärdas snarast.  

 

OBS  I år ska elmätare läsas av och mätarställning meddelas kassören senast 30 nov.                            

Det är lämpligt med avläsning då vi fått in båtarna i skjulen, ställt dem i ordning inför vintern och så slip-

per skotta oss in i skjulen. 

Jollesegling 7 september 

Vägg-tv 
För att se TV-kanalerna ska man välja source HDMI eftersom kanalerrna går via routern.  

Jollesektionen ordnade en dags jollesegling i bör-

jan av september.  

 

Vackert väder med sol men kanske inte så mycket 

vind. 

 

Foto Göran Sörell  



Rödön runt 25 augusti 
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Seglingssektionen anordnade tävlingen Rödön Runt söndag 25 augusti. Tävlingen var den sista i Guldkus-

ten Cup. Dagen innan hade Alnö Båtklubb anordnat Gubben Race med målgång utanför hamnpiren i Sörå-

ker. På kvällen ordnades grillning mm för både besättningar i gästande båtar och SBS alla medlemmar. 

 

Team Ebba Grön kom på fjärde plats i deltävlingen. Totalt i Guldkusten Cup så segrade Team Tant Raffa 

med Team Ebba Grön som tvåa.                                               Foto och copyright ©Stefan Evensson 

åkeröviken 

Den nya utsjöbryggan i Åkeröviken har varit ett mycket populärt mål i sommar. Vid flera tillfällen har det 

varit i stort sett fullt vid bryggan. Bland besökarna har funnits även båtar från t ex Storbritannien som syns 

på bilden till vänster. 
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upptagning  
Klubbens första upptagning fick skjutas en vecka framåt till den 28 september på grund av sjukdom. Väd-

ret var bra och många passade på att ta upp sin båt trots att det nya datumet kom med kort varsel.  

Bilder från Arbetsdagen 12 oktober 

Mycket sly röjdes bort och långt gräs klipp-

tes. 200– och 300-bryggorna ställdes i ord-

ning inför vintern.  

Trivselkommittén ordnade korv med bröd 

och kaffe vilket uppskattades. 
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Sommaren 2013 

En av världens största 

kranar användes vid byg-

get av Sundsvallsbron.  

 

Här bogseras kranen från 

Söråker med destination i 

Holland. 

Sommaren 2013 bjöd på 

mycket sol, hyfsad värme 

och tidvis en hel del vind.  

Höga Kusten hade många besökare i juli. I Ö-viks och Trysunda gästhamnar var det tidvis trångt om           

platserna. 
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Kallelse till 

Årsmöte 24 november 

Välkommen till årsmötet den 24 november kl 14 i klubbstugan.  

Det är angeläget att så många medlemmar som möjligt kommer. Styrelsen avser ta upp några viktiga punk-

ter för beslut på årsmötet. Det gäller bl a frågan om fortsatt medlemskap i Svenska Seglarförbundet eller 

inte och om vi ska behålla krav på insats för båtplats eller inte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 

11 november. Förslag till dagordning nedan. 

 

§  1.    Årsmötet öppnas 

 

§  2.    Val av ordförande  

 

§  3.    Val av sekreterare  

 

§  4.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

 

§  5.    Fastställande av dagordning 

 

§  6.    Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

 

§  7.    Verksamhetsberättelser  

 

§  8.    Ekonomisk redovisning  

   

§  9.    Revisionsberättelse  

 

§ 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 11.    Avgifter för verksamhetsåret okt 2013 — sep 2014 (nuvarande inom parentes). 

 

      I    Årlig båtplatsavgift för medlem som betalat insats.  

 - båt t o m 8 m längd:                                          (850:-) 

- båt över 8 m längd:                                         (1100:-)                                                           

 Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 

 

      II     Skjulavgift för medlem med skjul men som inte har båtplats:                    (1100:-) 

             Avgiften följer båtplatsavgiften för båt över 8 m längd och inkluderar medlemsavgift.   

 

      III   Slip- och mastkransavgifter för icke medlem:                                              (100:-) 

  

      IV   Vinteruppläggningsavgift för medlem som inte har båtplats:                      (400:-)  

             Avgiften gäller för uppläggning under perioden augusti – juni. Medlemsavgift tillkommer.  



  

 

  V        Avgift för uppläggning året runt:                                               (1100:-)    

Avgiftens storlek är densamma som för medlem med båtskjul men som inte har båtplats.  

Medlemsavgift tillkommer. 

 

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

 

 VII Gästplatsavgift:                        - dygn:                                      (50:-) 

                                      - vecka:                                  (250:-)  

 

 VIII Avgift för vinterplats i klubbens tält:                                                          (500:-)  

Medlemsavgift liksom vinteruppläggningsavgift tillkommer för den som inte har båtplats.   

 

 IX 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.   

  

 X Avgift för hyra av klubbstuga:                             /tillfälle.                         (500:-) 

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

na 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.  

 

§ 12    Budget för verksamhetsåret okt 2013 – sep 2014 

 

§ 13     Val av ledamöter (nuvarande inom parentes). Alla ledamöter väljs för 1 år förutom ordinarie leda-

möter till styrelsen som väljs på 2 år.: 

 

I    Styrelsen  

 

            -  ordförande för 2 år:                                                           (Håkan Nordin vald 2012-13) 

 

 -  kassör för 2 år:                                                                   (Mikael Steen vald 2012-13) 

 

 -  ledamot för 2 år:                                                                (Per Eriksson vald 2012-13) 

 

 -  2 suppleanter för 1 år:                                      (M Svedjemo, M Eriksson) 

 

    (Jan Nyström, Ronny Svensson valda 2013-14. Martin Eklund adjungerad 2013) 

 

II       Två revisorer:                                                   (Lars E Pettersson, L Sandberg) 

 

III      En revisorsuppleant.                                                   (Lars L Pettersson) 

 

IV      Seglingssektionen:                                                  (Roine Pettersson Svante Nilsson,  

                                                                                                   Hans Norlander) 

 

V       Jollesektionen:                                                   (M Olavi, G Sörell) 

 

VI      Motorbåtssektionen:                                        (C-G Carlsson, M Eklund,  

                                             D Nordqvist) 
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VII        Arbetsgruppen med undergrupper:  

 

   - arbetssamordnare:                                                                  (Per Eriksson) 

 

  - maskiner och inköp:                                                               (H Nordin, M Eklund)  

 

   - bryggansvarig 100-bryggan:                                                   (Sune Sundell)  

 

  - bryggansvarig 200-bryggan:                                                   (Rolf Matiasson) 

 

  - bryggansvarig 300-bryggan:                                                   (C-G Carlsson) 

 

  - krangrupp:                                                                              (H Norlander, M Eklund 

                                                                 Per Eriksson, L Pettersson) 

                                                

  - el-ansvarig:                                                                 (Håkan Jonsson) 

 

  - VVS-ansvarig:                                                     (Nils Sundling) 

 

  - dykare:                                                                 (Örjan Wiklander) 

 

 

VIII    Hamnkommittén: 

 

  - hamnkapten:                                                               (Jan Nyström) 

 

  - stugvärd:                                                                (Monika Pettersson) 

 

  - tältansvarig:                                                                (Janne Karlsson) 

 

  - vaktansvarig:                                                    (Håkan Svahn) 

 

  

 IX     Ombud Västernorrlands Båtförbund:                                         (C-G Carlsson) 

 

  

X     Ombud till Utsjöbryggor:                                                            (C-G Carlsson) 

 

 

XI     Försäkringsombud:                                                                     (Sten Bengtsson) 

 

 

XII     Trivselkommittén:                               

(Gunilla Sjöberg och Rolf Matiasson, Monika och Lars E Pettersson, Eva och Börje Larsson) 

 

 

XIII     Valberedning för 1 år.  

(Olle Blixt, sammankallande, Mats Westin och Lars L Pettersson) 
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§ 14     Arbetsplikt  

 - antal timmar beslöts till:                                                      tim                   (8 tim) 

 - ersättning till klubben för ej utförd arbetstid:                    /tim                   (300:-/ tim) 

 

 

§ 15     Arvode till vardera ordförande, sekreterare och kassör:                          (1000:-) 

 

 

§ 16     Propositioner från styrelsen:  
  

Proposition nr 1 

 

Styrelsen föreslår att insatsen för båtplats tas bort.  

Vi har sedan 1990 haft en insats för båtplats. Denna har skrivits av under 10 år med rak avskrivning 

dvs man har fått tillbaka en del av insatsen om man avsagt sig  båtplatsen inom 10 år. Detta har in-

neburit att klubben endast kunnat använda 10 % av insatsen varje år då man måst ha medel att beta-

la tillbaka resterande del av insatsen om medlemmar lämnat båtplatsen.  

 

Styrelsen föreslår att insatsen för uthyrning av ”nya” båtplatser tas bort och att man endast får betala 

en årlig avgift. Avgiften föreslås bli högre än idag men vara något lägre än den årliga avgiften för 

medlemmar som betalat insats + den årliga avskrivningen. Anledningen till att den ligger något läg-

re är att efter 10 år så får en medlem med insats en ännu lägre årsavgift totalt sett.  

Medlemmar som betalat insats berörs inte av förändringen så länge man har båtplatsen kvar. 

 

Styrelsens förslag till årlig båtplatsavgift utan insats. 

 - båt t o m 8 m längd inkl enkel Y-bom:                                1200:- 

  - båt över 8 m längd inkl gångbar Y-bom:                             1800:-  

Avgiften inkluderar medlemsavgift liksom idag.  

 

I händelse årsmötet beslutar behålla insatsavgiften beslutas denna till: 

   - 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.  

 

 

 Proposition nr 2 

 

Medlemskap i Svenska Seglarförbundet SSF. Medlemskapskategorier i SBS.  

 

Avgiften till SSF består av en fast avgift 800:- samt en avgift som beräknas på klubbens med-

lemsantal. Avgift för enskild medlem är 45:- och för familj 90:- för klubbar som är dubbelanslut-

na även till SBU. Medlemsantalet beräknas enligt årsredovisningen 31/12 2012. SBS har Familj 

som medlemskap och får betala den högre avgiften. Vi hade vid årsskiftet 151 medlemsfamiljer. 

 

- fast avgift                                         800:-                   800:- 

- medlemsavgift familj (90:-)         13590:-                senior (45:-)   6795:-    

- MellanNorrlands Segel (16:-)        2416:-                                   2416:- 

                                                        16806:-                          10011:- 



Styrelsen anser att avgiften till SSF är allt för hög och att vi inte får valuta för pengarna och före-

slår att årsmötet beslutar enligt ett av följande fyra alternativ.  

Styrelsen förordar alternativ 1 eller 2. 

 

1)    att SBS går ur SSF 

2)    att SBS inför endast medlemskap Senior och Junior. Blir kvar i SSF 

3)    att SBS inför medlemskap Familj, Senior och Junior. Blir kvar i SSF  

      4)    ingen förändring dvs Familj och Junior och blir kvar i SSF  

 

Alternativ 1 innebär att det blir inga avgifter till SSF. Vi förlorar möjligheten att ordna sanktione-

rade segeltävlingar t ex Rödön Runt. Medlemmar som vill delta i segeltävlingar t ex Guldkusten 

Cup måste sannolikt vara medlem även i en annan klubb som är ansluten till SSF.  

 

Alternativ 2 medför att avgiften för 2014 blir den högre men den lägre följande år.  

Alternativ 3 medför att avgiften för 2014 blir den högre men följande år något mitt emellan den 

högre och lägre. 

Alternativ 4 innebär den högre avgiften även i framtiden. 

 

 

Beslut om medlemskap i SSF och medlemskategorier och avgifter SBS. 

   

  - Familj:                                                            (400:-) 

  - Senior:      

   - Junior:                                                                   (50:-) 

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

För medlem med båtplats ingår medlemsavgiften i båtplatsavgiften. 

 

I händelse årsmötet beslutar att SBS ska vara kvar i SSF:  

val av ombud till Mellannorrlands Seglarförbund:                                            (Roine Pettersson) 

 

 

 

§ 17     Motioner från medlemmar. 

 

 

§ 18    Information från styrelsen samt frågor i övrigt. 

 

 

§ 19    Årsmötet avslutas  
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