
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

Protokoll styrelsemöte 2019-11-18  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson, Martin Eklund, 

Morgan Evensson och Rune Gustafsson. 

 

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: - 2019-11-05 Kallelse Mellannorrlands Seglarförbund årsmöte 

Sänt till Seglingskommittén 2019-11-06. Fullmakt för SBS representanter 

lämnad till Morgan. 

 

           - 2019-10-31 Kallelse GKC planering. Sänt till Seglingskommittén 11-06 

 

           - 2019-11-16 SSF Enkät. Till Seglingskommittén 2019-11-18 

 

 Avsänt:      - inget 

 

§  5 Ekonomi. 

 På rörelsekonto finns 98.552 kr och på Sparkonto 128.682 kr  

 Budget för 2020 gicks igenom och kommer att presenteras på årsmötet. 

 

§  6 Medlemmar / båtplatser i sjön / platser på land (Rune G & Martin E) 

 Inget aktuellt att rapportera. 

 

§  7 Inför årsmötet gicks inkomna motioner igenom. 

 

 - Motion nr 1. Nattvaktsgrupp.  

 Styrelsen ser positivt på att bilda en grupp. Nattaktsfrågan behöver diskuteras på  

            årsmötet. 

 

- Motion nr 2. Elektronisk vaktlista (Excel).  

Styrelsen ser positivt på att upprätta en elektronisk lista men den bör kompletteras 

med en i pappersform liksom nuvarande. Det innebär en del arbete och frågan får 

diskuteras på årsmötet.  

 

 - Motion nr 3. El-stolpar på hamnplan.  

 Styrelsen ser positivt på att installera el-stolpe på hamnplanen. 

 

 



  2 

 

 - Motion nr 4. Ställplatser  

Motionen är ställd så att klubben ska utreda frågan. Det finns ett  antal frågor som 

behöver utredas närmare. Inom styrelsen finns olika uppfattningar och frågan får 

diskuteras på årsmötet. 

 

 

§  8 Övrigt 

 - Övervakningskamera. 

Kari kan åta sig att ta fram mer underlag för beslut men önskar en diskussion om vad 

som ska övervakas, hur många kameror mm. Nästa styrelse får ta tag i frågan. 

 

 - Det blev fel datum på Lucia-kaffe i Aktivitetskalendern. Ska vara söndag 15 dec.  

 Ronny uppdaterar Aktivitetskalendern på hemsidan. 

 

- Håkan Nordin informerar övriga styrelsen om att han inte ställer upp för omval som 

ordförande. Valberedningen är informerad. 

 

 

§  9 Nästa möte är årsmötet 24 nov. 

 

 

§ 10 Håkan Nordin tackade för visar intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

 

 Ronny Svensson    Håkan Nordin 


