
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

Protokoll styrelsemöte 2019-03-04  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Monica Wallin, Per Eriksson, Ronny Svensson, Martin Eklund, 

Morgan Evensson och Rune Gustafsson. Folke Nyström var förhindrad att deltaga.                                                                                      

Tony Andersson var närvarande under första delen av mötet då han bjudits in för att 

informera om hur skarvplågan på Gistaholmarna behandlas av länsstyrelsen.                       

C-G Carlsson var närvarande under första delen av mötet då han bjudits in för att informera 

om ”Ringar på vattnet” 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: - LAN Konsult Ö-vik. Ny hemsida för 4000 kr. Tackat nej 2019-02-11 

           - Utsjöbryggornas Förening. Kallelse årsmöte, verksamhetsberättelse 

           - VnBF 2019-03-03 Kallelse årsmöte, verksamhetsberättelse mm 

 Avsänt:      inget 

 

§  5 Ekonomi. 

Monica Wallin redogjorde för ekonomin. Klubbens ekonomi är fortsatt god. Årets 

fakturor kommer att sändas ut denna vecka. 

 

§  6 Aktivitetskalender 2019 

Kalendern gicks igenom och några aktiviteter justerades. Presentation kommer att ske 

på vårmötet den 28 april. 

 

§  7 Vårmötet.  

 

 Punkter att ta upp.  

 

 presentation av ekonomisk redovisning och budget (årsmötet §8. Monica & Håkan) 

  Alla siffror finns men kassören har problem med att skriva in dem i Excel då  

  klubbens årsabonnemang just förnyats men inte fungerar på klubbdatorn.  

 

 presentation av Aktivitetskalendern 2019 

  

 information om 

o arbeten i hamnen (gamla 200-bryggan, traktorskjulet, förbättring av bilvägen 

till yttre piren inför ev. ny brygga där) 
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o ev. omfördelning av båtplatser (Rune G) 

 

o obligatorisk märkning av båtvagnar (Martin E) 

 

o genomgång av rutiner vid kranlyft (Folke N) 

 

 arbetsgrupp för att kolla upp muddring (årsmötet motion nr 1)  

                   Morgan Evensson kollar med Roine Pettersson 

 

 inköp av traktor eller motsvarande (årsmötet motion nr 4)  

                  Martin Eklund kollar upp angående en jordbrukstraktor som ev. är till salu. 

 

 travers (årsmötet motion nr 5) 

        Morgan Evensson räknar med att kunna presentera ett förslag 

 

 Utsjöbryggorna 

o information om Ringar på vattnet främst avseende Åkeröviken 

 

o information om skarvfrågan (Gistaholmarna) 

 C-G Carlsson kan informera om projektet Ringar på vattnet samt, tillsammans med  

                 Martin, om skarvfrågan. 

  

 Säkerhetsdag; Navigeringskurs 

I samband med en arbetshelg kan det finnas möjlighet att ordna en säkerhetsdag 

med handhavande av brandsläckare, genomgång av flytvästar mm. Vi kan även 

höra om det finns önskemål om en kurs i navigering. 

 

§  8 Övrigt 

 utbildning av kranförare (framtagning av utbildningsmaterial, tidsplan) 

Morgan Evensson kontaktar Göran Byström om utbildning. 

Håkan kontaktar Sten Bengtsson för att kolla upp försäkringsfrågan gällande 

kranförare om olyckan är framme. 

Martin Eklund hör med Kivra om deras uppfattning i försäkringsfrågor. 

  

 kameraövervakning av hamnen (samordning med Kari J) 

Ronny Svensson kontaktar Kari Jussila angående motionen. 

 

 tillståndsfrågan för att anlägga en ny pir 

Folke Nyström har kollat upp vad som gäller. Man ska göra anmälan om 

vattenverksamhet till länsstyrelsen samt dessutom bör man ansöka om 

strandskyddsdispens hos kommunen. Det är inte aktuellt just nu så vi avvaktar.                                              

Åsikt framfördes att piren vid 100-bryggan bör förlängas för att ge bättre skydd 

för båtarna på 300-bryggans bortre del. 

 

 Svenska Sjö reklam? (hemsida / Roderbladet) 

Det finns en förfrågan om att lägga in reklam. Vi har som policy att inte ha 

reklam på hemsidan eller Roderbladet. Svenska Sjö är båtklubbarnas eget 

försäkringsbolag men vi lägger inte in reklam nu. 
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 Sandning av hamnplanen. 

Håkan Nordin kontaktar en medlem som ev. har möjlighet att ordna sandning. 

 

 Trivselkommittén 

         Det finns en gammal förteckning över arbetsuppgifter för olika kommittéer inom 

                    SBS. Förteckningen är dock inte komplett. Rune Gustafsson uppdaterar den vad  

         gäller Trivselkommittén.  

                    Som stöd till de yngre i Trivselkommittén är Eva Larsson, Iris och Rune  

                    Gustafsson beredda att ställa upp 

 

 Skarvfrågan på Gistaholmarna. 

Tony Andersson är en av tre politiker från Timrå som deltar i möten med vilt-

vårdsförvaltningen på länsstyrelsen. Utsjöbryggornas förening sände en skrivelse i 

skarvfrågan men den var feladresserad och kom inte fram till rätt handläggare. 

Nästa möte är den 4 juni och en ny skrivelse bör sändas innan dess.  

Även på andra håll i landet är det problem med skarv. Den 14 februari beslöts t ex 

i Bohuslän om skyddsjakt på skarv. 

 

§  9 Nästa möte den 15 april kl 18. 

 

§ 10 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 


