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Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

 

Protokoll styrelsemöte 2018-02-12  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Tomas Sandberg, Monica Wallin, Martin Eklund, Mikael Steen, 

Morgan Evensson, Ronny Svensson. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. 

 

§  4 Korrespondens 

o Inkommet: 2018-02-09 Timrå kommun, Slutbesked byggnadslov båtskjul. 

o Avsänt: inget 

 

§  5 Ekonomi. 

 Avgående kassören lämnade ekonomisk rapport. 

 Just inga förändringar sedan förra mötet. Utskick av fakturor i början av mars  

med betalning senast sista mars. Det ger tid till att sända påminnelse innan sjösättning 

och tid för hamnkapten att få koll på ev. båtplatser som blir lediga.  

 Betalning senast 30/4 annars kan man bli av med sin båtplats.  

 

§  6 Medlemmar - båtplatser 

Diskussion inom styrelsen om arbetsgången mellan främst sekreterare, hamnkaptener 

och kassör när det gäller  

 

  - Ny ansökan om båtplats - Svar till sökande - Inskrivning i registret - Fakturering.  

 

- Ansökan kommer normalt till klubbens email vilken kollas av sekreteraren.  

- Sekreteraren sänder ansökan till hamnkaptenerna. Datum för ansökan antecknas. 

- Hamnkapten meddelar sökande båtplatsnummer om det finns plats. Finns ingen plats  

   meddelas det. 

-  Hamnkapten meddelar kassören för fakturering och sekreteraren för registrering i  

   förekommande fall. 

 

I samband med svar till sökande är det trevligt om vi sänder ett välkomstmeddelande, 

information om vad som gäller för innehav av båtplats mm samt att ytterligare 

information finns på hemsidan. En fil med klubbinformation kan lämpligen bifogas 

email.   

 

Det har hänt att personer ställt ner sin båt på klubbens område för vintern utan att 

kontaktat klubben och fått en plats anvisad. Hamnkaptenerna tar fram lista över 

vinterupplagda och åretruntupplagda båtar. 
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§  7 Aktivitetskalender 2018 

 Ett första utkast finns. Kalendern bör vara klar till vårmötet och presenteras då. 

 RS sänder utkastet till sammankallande i de olika sektionerna för att efterhöra om  

planerad verksamhet samt till sammankallande i krangruppen för koll av sjösättnings- 

och upptagningsdagarna. 

 

Vårmötet bestämdes till söndag 22 april kl 15.  

RS sänder kallelse och skriver in på hemsidan. 

 

§  8 Genomgång av arbetstidspärmen 

 Arbetstidspärmen gicks igenom för att ersättning för ej utförd arbetstid ska  komma 

  med i faktureringsunderlaget.  

 

§  9 Övrigt.  

Klubben har köpt in en bärbar dator som främst kassören disponerar för ekonomi-

programmet.  

 

§ 10 Nästa möte den 16 april kl 18. Till mötet kallas även vaktansvarig. 

 

§ 11 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

    

 

 

 

 

 

     Vid pennan        Justeras 

 

 

 

 

   Ronny Svensson    Håkan Nordin 

          Sekr.           Ordf. 


