
  
 

Årsmöte – 2015.03.09 
Avhållet i Wifstavarvs BK klubbstuga. 

 
Deltagare: SöBS: CG Karlsson., Per Erikson, Sune Sundell WBK: Håkan Enerud,Kent Ströberg, 

Krister Smedberg.Nacka BK: Roland Jonsson, Pelle Ahlström Sundsvalls Hamn o Varv Ove Belius, 

Fagervik BK Peter Högström, Sundsvall Njurunda BK Milan Kolar 

 

§1   Ordförande Carl Göran Carlsson öppnade mötet 

 

§2    Dagordningen godkändes  

 

§3    Årsmötets utlysning via mail till klubbarna godkändes 

 

§4    Till ordförande för mötet valdes sittande – CG Carlsson 

 

§5    Till sekreterare för mötet valdes sittande –Håkan Enerud 

 

§6    Till justerare för mötet valdes Per Eriksson och Sune Sundell. 

 

§7    Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes 

 

§8    Den ekonomiska redovisningen genomgicks och godkändes  

 

§9    Revisionsberättelsen upplästes och godkändes 

 

§10  Den avgående styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

 

§11 Årsavgift för underhåll fastställdes till 10 kr per båtplats för de anslutna klubbarna. 

 

§12  Budget för innevarande upprättades 10000 till Åkeröviksbryggan och 5000 vardera till Yxskär 

respektive Gistaholmarna. 

 

§13  Val: 

Ordförande. för  1 år Carl-Göran Carlsson  Söråkers BS 

Kassör. för 1 år    Kent Ströberg  Wifstavarfs BK 

Sekreterare för 2 år Håkan Enerud  Wifstavarfs BK 

Ersättare för ett år  Ove Belius   Sundsvallse Hamn o varv 

Ersättare för ett år Per Eriksson   Söråkers BS 

Revisor för ett år Pelle Ahlström  Nacka BK 

 

§14  Inga motioner hade inkommit. 



 

 

§14  C-G Carlsson visade bilder på skador av landgångsrampen i Åkeröviken.  

Beslutades att skadorna skall åtgärdas V 16. Därvid görs den yttersta delen löstagbar så att den kan 

lösgöras och skyddas under kommande vintrar. Det ansågs även angeläget att ändra på anslutningen 

mellan bryggan och land på grund av gnissel och slitage. Undersöks om någon typ av kraftigt gångjärn 

kan anbringas. 

 

Sedan tidigare finns beslut om att komplettera med en rostfri låda för gästbok och avgiftsinsläpp. 

Avgiften fastställdes till 20 kr/dygn. Lådan är under tillverkning och skall även förses med 

information. 

 

Förbättringar av bryggorna vid Öbergs udde och Gistaholmarna sker som vanligt efter att eventuella 

skador besiktigats. Målsättningen är att bryggorna skall vara tillgängliga för gästande båtar från den 1 

juni till den 15;e september. 

 

§15  Håkan redovisade Timrå Kommuns planer angående föreslagna satsningar för Åkeröviken, 

Tynderösundet och Wifstavafs Båthamn. De föreslagna satsningarna har utarbetats i en förstudie där 

representanter för klubbarna deltagit. Enligt ansökans finansieringsplan skall 3,5 milj gå till 

Åkeröviken 4 milj. till satsningarna vid Tynderösundet och 1 milj. för utveckling av Wifstavarv med 

gästhamn. 

Föreningslivet skall via egna insatser både med pengar och arbetsinsatser medfinansiera projektet med 

900000 kr tillsammans med Timrå Kommun som går in med 4 milj. Totala investeringarna uppgår till 

15,5 milj. 

Ett upprättat medfinansieringsintyg från utsjöbryggornas förening innebärande att föreningen satsar 

100 timmer per år under treårs tid samt säljer bryggan till projektet presenterades för mötet. 

 

Mötet beslutade att godkänna det upprättade intyget.  

 

Det förutsätts att vår förening fortsättningsvis deltar i utvecklingsprojektet och därvid skall jobba för 

att de föreningar som deltagit i projektet även skall komma i åtnjutande av förmåner för utnyttjande av 

anläggningarna. 

 

§16  Övriga frågor: Carl-Göran fick i uppdrag att förhandla fram en uppgörelse med Jensen (som 

legat med sin båt vid Åkeröviksbryggan) om hyrd båtplats och någon typ av hamnfogdeuppgift. 

Bryggan får inte nyttjas som fast bryggplats i övrigt. 

 
§17  Ordförande CG avslutade mötet och tackade deltagarna till årsmötets beslut. 

 
 
 
................................      ..............................                           ............................... 
Sekr. Håkan Enerud     Just. Sune Sundell                             Just. Per Eriksson 

 
 

Utsjöbryggornas Intresseförening:  Bankkonto:   5553-1396 


