
SBS Vårmöte 20190428. Protokoll. 
1. Öppnande. Ordförande Håkan Nordin öppnar mötet.Föreslagen dagordning 

godkänns. 
2. Ekonomisk redovisning. Ordförande redogör för den ekonomiska redovisning som 

drogs på årsmötet. (HN kompletterar med siffrorna.) 
3. Val av valberedning. Lisbeth Eklund lämnar förslag att Sten Bengtsson, Iris 

Gustavsson och Lisbeth Eklund ska utgöra valberedning. Mötet väljer de föreslagna 
med Lisbeth som sammankallande. 

4. Aktivitetskalendern. Ordförande går igenom kalendern.  
- Valborgsmässofirande, majbrasa, Roine anmäler till räddningstjänsten. 
- Vakttjänsten startar fr.o.m. 1 maj. Listor finns i klubbstugan. 
- Vårstädning av stugan den 25 maj.  
Övriga punkter finns i aktivitetskalendern. Bifogas. 

     5.   Lista över arbetsuppgifter SBS 2019 föredras av Rune 
           Gustavsson. 
           Kompletterande beslut vid mötet. Punkt 12,13, Dykkontroll av  
           kätting.  
           Punkt 15 utförs av Morgan.  
           Punkt 24 Ny bastubrygga läggs ut av bryggruppen för 100 bryggan,  
           Stefan Westerlund.  
           Punkt 20 Mastskjul.Skjulgruppen Roine och Morgan. 
           Förbättring av vägen till yttre piren (vid fiskestugorna) + ev. Förlängning av  
           100-piren. Stefan Strandlund. 
           Blockera genväg runt staket. Tomas Bergman. 
           Byta till lås med GPS och kodlås. Håkan Nordin och Martin Eklund. 
           Nytt räkneverk till farmartanken.Sten Bengtsson. 
           Nattvakt. Den som stryker sig från listan ska fixa ersättare. Ersättare ska  
           vara medlem. Vaktansvarig Per Melinder. 
  
           Vidarebehandling av motioner från årsmötet. 
           Motion om travers för båtlyft. Morgan och Per Eriksson gör förprojektering  
           med kostnadsberäkning. Mastkran kollas. 
           Motion om inköp av mindre traktor. Styrelsen har beslutat att avslå. 
           Motion om muddring. Roine P. Muddringsaggregat finns att köpa, kostnad  
           C:a 35 000 kr. Beslutades att beställa en prov/testkörning. Roine P. 
           Motion om kameraövervakning. Kari Jussila. Finns tre olika alternativ. 
           Kari tittar vidare på ett köpt system sedan beslutar styrelsen vilket system  
           ska köpas in. 
           CG Karlsson informerar om utsjöbryggornas intresseförening och dess  
           aktiviteter. Gruppen har 3 miljoner kvar , bryggor och serviceanläggning ska  
           göras i Åkeröviken. 
           Martin E informerade om skarvproblemen på Gistaholmarna , Timrå 
           kommun har folk som driver frågan. 
  



           Övrigt. Utbildning av kranförare. Morgan E. Håkan N och Patrik Sandblom ska  
          utbildas till kranförare. Utbildning vid lämpligt tillfälle i sommar. 
 
          Sten B har ställt in en vagn med tank i lilla skjulet, kan göras om till  
          toatömningstank. 
          CG informerar om kustguiden, CG och Ronny S bidrar med info för vår del. 
          Klubbarna i distriktet har samlats tillsammans med kommunerna för att 
          arbeta med detta. 2022 ska flygfotografering göras. 
          Kommer ut på Hydrografiskas kort i bl.a. Eniro på sjön. 
 
          Mötet avslutas. 
 
  
          Vid knapparna Folke Nyström 
  
  
 


