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Protokoll styrelsemöte 2020-02-24  

 

Närvarande:     Tommy Kling, Monica Wallin, Folke Nyström, Ronny Svensson,  

   Morgan Evensson, Martin Eklund, Rune Gustafsson 

 

Kallade men ej närvarande: Per Eriksson, Roger Ahlm 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 18 

 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Dagordningen godkändes 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-02-12 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi  

Lägesrapport fakturering. Ett mindre antal medlemmar har hört av sig 

angående fakturorna och justering har skett i förekommande fall. Sista dag 

för betalning är den 8 mars och ännu har bara ett fåtal betalat. 

  

§  5 Korrespondens 

 Inkommet:  
- 2020-02-14 VnBF  Skrivelse inför Båtdagen lördag 28 mars Hotell HK                  

- 2020-02-22 Kallelse årsmöte Utsjöbryggorna, 9 mars 18.30  Wifstavarf  

- 2020-02-23 Kallelse årsmöte Riksförening Gästhamnar Sverige, 25 mars  

                      Västervik. Ronny S sänder email till RGS om att vi utträder                     

   

 Avsänt:        Inget 
 

§  6 Lägesrapport mobilöppning grind  
 

Utrustningen har kommit från Holars. Det visade sig att den ej var 

kompatibel med 3G utan bara 2G. Både manualen och de tekniska 

uppgifterna på Holars hemsida var felaktiga.  

Det beställda 3G-abonnemanget i HALLON kunde avbeställas utan kostnad.  

Tommy Kling beställer ett företagsabonnemang i MYBEAT  
 

 

$  7 Lägesrapport uppdatering av medlemsregistret. Rutiner för registrering. 
 

 Google-formuläret har sänts till 134 medlemmar. Hittills har ca 80 fyllt i  

 det. Tommy Kling har i förekommande fall uppdaterat BAS-registret för  

 nuvarande  medlemmar. Påminnelse sänds till de som ännu inte fyllt i det. 

 

 

Ronny Svensson 

Tommy Kling 

Tommy Kling 



 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 

  

 Rutiner för ny medlemsregistrering 
 

- Hamnkapten Rune Gustafsson tar uppgifter om sökanden som namn, 

adress, mobilnummer, e-postadress och båt. Vid ansökan om båtplats så 

reserveras en plats normalt i 2 veckor.  

 

- Uppgifterna sänds till Tommy Kling som sänder Google-blanketten via    

e-post till den sökande med hälsning Välkommen till SBS och uppmaning att 

fylla i tillämpliga uppgifter samt skicka tillbaka. 

  

- Uppgifterna, kompletterat med vilket belopp som ska faktureras, sänds av 

Tommy Kling till kassören för fakturering och till sekreteraren för 

registrering i BAS. 

 

Nuvarande blankett Ansökan om medlemskap/båtplats som finns på 

hemsidan tas bort. Vi ska inte ha två blanketter som man ska fylla i.  

Ronny Svensson uppdaterar hemsidan. 

  

$  8 Klubbens TV/ tfn abonnemang 

Det gamla TV-abonnemanget var knutet till kassören personligen eftersom 

den typen av abonnemang inte kunde tecknas av föreningar. Det är nu 

uppsagt och ett nytt Telia företagsabonnemang har tecknats. Det innehåller 

bredband + telefon. Månadskostnaden blir något högre. 

 

$  9  Bokning av vaktnatt / bokning av klubbstugan via BAS 

Klubben kommer fr o m årets säsong att införa bokning via BAS. 

Information och instruktioner kommer att delges medlemmarna på vårmötet.  

 

$ 10 Aktivitetskalendern 

Kalendern gicks igenom och fastställdes förutom vad gäller datum för 

byggarbeten i hamnen. Det finns alltid möjlighet att göra förändringar 

senare som att kalla till extra arbetsdagar mm.  

Till arbetsdagar avser klubben testa att kalla enskilda medlemmar och inte 

en ”allmän” kallning eftersom man då inte vet hur många som kommer. Det 

måste finnas uppgifter till alla så att arbetstiden används effektivt. 

 

§ 11 Rutiner för att kalla medlemmar inför arbetsdagar 

Arbetssamordnare Roger Ahlm kunde inte närvara på dagens möte. Punkten 

tas upp på ett insatt arbetsledarmöte 17 mars kl 18.  

 

$ 12 Inventering av tillhörigheter  

Martin Eklund åtar sig att vara sammanhållande vad gäller inventeringen. 

Den kan lämpligen göras i samband med städning av truckskjulet. Det 

behövs uppskattningsvis 3 - 4 man för jobbet. Om möjligt skulle vi även 

behöva märka klubbens utrustning. Det bör till en del kunna göras med en 

Dremel-maskin.  

Ronny Svensson 
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§ 13 Övrigt 

- Morgan Evensson.  

Ritning och kostnadsberäkning till mastställ har tagits fram. Lämplig 

placering kan vara där den gamla kranen för närvarande står. Då blir det inte 

så långt att köra masterna till mastkranen. Totalkostnad ca 55.000 kr. 
 

Styrelsen anser att förslaget är intressant. Morgan får närmare mäta upp 

placeringen för att tillförsäkra att stället inte kommer att stå i vägen vid 

transporter av båtar ut till kranen.  

Eftersom det är en stor kostnad så bör klubben ta ut en avgift på förslagsvis 

200 kr för de som använder maststället.  

 

- Morgan Evensson. 

Klubbstugans golv är klätt med en linoleummatta. Mattan behöver ses över 

då och då för att hålla. En medlem har erbjudit sig att ta hand om 

underhållsarbetet som arbetspliktsarbete.  

Styrelsen godkänner det som fullgjord arbetsplikt. 

 

- Utemöbler. 

Lisbeth Eklund har varit i kontakt med Timrå kommun och hört efter om de 

tillverkar utemöbler som är till försäljning. Det visar sig att de tillverkar 

kraftiga möbler i både timmer och impregnerat trä. Vi fåt titta närmare på 

hur de ser ut och ev. inköpa för placering på lämplig plats. 

 

- Morgan Evensson. 

Bryggorna behöver inspekteras inför säsongen. Endast 200-bryggan är i gott 

skick. Både 100- och 300-bryggorna lutar eftersom det sitter Y-bommar 

bara på ena sidan.  

Inspektion får göras när isen gått. 

 

§ 14 Nästa möte tisdag 24 mars kl 18  

 

§ 15  Tommy Kling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

      Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

       Ronny Svensson  Tommy Kling 

 

 
  
 


