
 

 

 

Styrelsemöte Söråkers Båtklubb 2 oktober kl 19-21 i SBS klubbstuga 

Närvarande: Monica Wallin, Morgan Evensson, Martin Eklund, Rune Gustavsson, Roger Alm och  

Calle Karlsson 

Saknas:  Håkan Nordin , Per Eriksson, Folke Nyström och Ronny Svensson 

 

1.  Mötet öppnande  

Morgan Evensson förklarade mötet öppnat 

 

2. Dagordning   

Föreslagen dagordning följdes 

 

3. Föregående protokoll 

Genomlästes och godkändes 

 

4.  Korrespondens 

Ronny har koll på informationen 

 

5. Ekonomi 

Kassören Monica Wallin rapporterade att på  

rörelsekontot finns   kr 

Sparkontot  kr      

(aktuella belopp finns i originalprotokollet) 

Alla utbetalningar är till fullo utförda 

 

6. Medlemmar/ Båtplatser i sjön /Båtar på land 

Genomgång av medlemmars betalning/skulder till klubben 

 

7. Nattvakt 

Rune har granskat vaktliggarna och funnit den till dags dato acceptabel men det saknas några 

platser under oktober. Diskutera, vid ej noterad vakt slipper medlem undan  debitering på 

1.000:- kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Arbetsplanering 

Kontakta Ulf Swahn ang anskaffande av container. A Widmark trpt har kontaktats ang flytt av 

kranen helst innan arbetshelgen 12-13/10. Upprätta arbetsschema inför 

arbetshelgen…………………………………..se not dagordning Vi avvaktar trpt till våren pga lågt 

skrotpris. 

Kätting som skall inköpas är till för 200-bryggan och dessutom skall befintliga kättingar 

skarvas på 100-bryggan ’det är beställt 36 meter och bör/ska finnas till arbetshelgen  

12-13/10. 

Skada på båtvagnsdäck inför upptagning i söndags 30 sept. Alexandra Burman. Klubben bör 

ersätta skadan på däcket då det orsakades av hålet i slipen. 

 

 

9. Inför årsmötet 

 Information från Valberedningen 

 

10. Övrigt 

Stortrissarna är sålda o pengarna insatta på kontot 4.000:- kr 

 

Extra inlägg den 16/10 : 

Kolla med Patrik Åkerlund om offert på nytt tak på truckskjulet o utbyggnad av mastskjulet 

mot truckskjulet 

 

 

 

 

11. Nästa möte 

Den 16/10 kl 18.00 alternativt 21/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBETSPLANERING: Att utföra innan arb.helg 12 – 13/10 

 Beställa container för metallskrot. – Kontaktat Ulf Swahn för best. av container, Ulf 

kollar med Strandlund, svarar innan fredag. 

 Hämta beställd kätting från JUPRO Ö-vik. – Morgan E. kollar med returfrakt av PP 

Borr från Ö-vik. 

 Inköp av ny flagglina till flaggstång.  – Rune Gustafsson inköper lina & vimpel. 

 Inventering/ev. inköp av plogkäppar.  – Rune G. inköper. 

 Inköp av dörrstängare/dämpare till ytterdörr i klubbstugan.  – Rune Alm köper 

dörrbroms. 

 Inköp av glasruta till bastudörr.  – Rune köper plastglas på Biltema. 

 

 

 

ARBETSUPPGIFTER inför 12 – 13/10 

 

 Vinterställa bryggor/ komplettera med kätting enl. Rune G. anvisningar. – enl. tid. 

Arb.schema 

 Montera ny flagglina  på flagg stång. – Rune G. ansvarar för arb. 

 Montera räkneverk på farmartank för diesel.  – Sten Bengtsson ansvarar för 

montage. 

 Städning/ slyrensning av hamnområdet; metallskrot läggs i container.  – Arb. Punkter 

 Städa framför anslagstavlan vid truckgaraget.  – Arb. punkter. 

 Montera vindskiva på västra gavel av klubbstugan.  – Börje Larsson ansvarar. 

 Vinterställa Bustern, inkl. utbordaren efter utförda arb. I hamnen.  – Frivilliga 

 Låset till gångrind, görs så att den kan stå i öppet/låst läge.  _ Roger Alm kollar med 

Lås & Maskin. 

 Montera dörrbroms på ytterdörr till klubbstugan.  – Roger Alm monterar dörrbroms 

 Byte glas på bastudörr.  – Rune inhandlar plastglas, Biltema. 

 Ta bort cement ring/grillplats bakom bastun.  – Någon i gruppen slår sönder den och 

lägger skrotet i slänten. 

 Sätta ut plogkäppar på hamnplan.  – Rune G. kollar vart. Morgan E. borrar för 

käpparna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARBETEN I ÖVRIGT PÅ HAMNPLAN 

 Byte av takplåt på truckskjulet.  -Ställning ska byggas. Planering erfordras. 

 Ordna plats för mastförvaring.  – Ingår i samma projekt som taket. 

 Gamla lyftkran bortforslas.  – Widmarks Trp. Stöde, vi avvaktar till vå, eller när skrotpriser 

stiger, (30 öre kilot i dagsläget 71019) 

 Förtöjningsanordningar för bastubryggan.  – Morgan E. har förberett gjutningar av fästen i 

land. 

 Laga hål i slipen.  – Morgan ordnar täckplåt som fastbultas i densamma. 

 Hängrännor till klubbstugan.  – Roine P. ansvarar för byte. 

 Bygge av ny brygga med delar från gamla 200-bryggan.  – Framtida arbetsprojekt. 

 Tillverka Lyftbom till traktor.  – Martin E. kollar och inköper (15000: -Lyftbom till traktor, 

(Alnö) 

 Bygge av arbetsflotte.  – Rune G. ritar och kollar, Roger A, samt Morgan E, medverkar. 

 Annat.  – Enslinjen på skjulet – belysn. Stolpe kollas upp. 

 El till skjul 3 saknar ström, kabelfel, Håkan Jonsson kollar upp. 

 

 

Inför Årsmötet 

 Valberedning informerar vid nästa möte16/10 

 Framtagning av dagordning 

 Utsändning av kallelse 

 Framtagning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 Påminnelse till kommittéerna att skriva verksamhetsberättelser 

 Avgifter, Styrelseförslag 

 Budget, även tillgängligt i skriven form  

 Arvoden 

 Kolla med Trivselkommitté  om att ordna fika, 

 Annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖVRIGA Punkter 

 Arbetsbeskrivningar för kommittéer mm. (revideras) 

 El dragningen till nya båtskjulet.  – 600:- debiteras de 6 nya skjulägarna för den fasta avgiften 

som de övriga skjulägare debiteras. 

 Övervakningskamera(or) – Karri Jussila återkommer med svar och info. HOLARS.se är 

tillfrågade om prisoffert och antal kameror 

 Nytt bokningssystem för uthyrning av klubbstugan ska diskuteras, förslag att bokning sker via 

hemsidan. 

 Annat: Calle Carlsson informerade om Åkeröviken och brygg samt servicehuset. Fråga om vi 

kan härbärgera en brygga till Åkeröviken under vintern, längd 12m. bredd 2,50. Ska sjösättas 

till våren för trp. till Åkeröviken. Bygget i Åkerö fortskrider om än långsamt, ytterligare 

arbetskraft efterfrågas från klubbarna. 

 

 

 

 

Antecknade gjorde 

 

Martin Eklund 

 

 

 

 


