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Protokoll styrelsemöte 2020-05-12  

 

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

Morgan Evensson, Martin Eklund, Rune Gustafsson, Dario Poll och Sten Bengtsson. 

 

Ej deltagande: Per Eriksson 

 

Plats: web-möte. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-04-28 gicks igenom och lades till handlingarna. 

- Angående hjärtstartare så vill räddningstjänsten inte föreslå något speciellt 

fabrikat utan får vi själva titta på vad som finns. SBU hade förut ett 

erbjudande. Martin Eklund håller fortsatt i ärendet. 

 

§  4 Ekonomi.  

Monica Wallin redovisade klubbens ekonomi, vilken är fortsatt god. Endast 

ett fåtal av alla fakturor som klubben skickat ut är ej betalade.  

  

   

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: 2020-05-07 Timrå kommun.  

Information till föreningar i kommunen om hur man kan söka ersättning för 

förlorade inkomster på arrangemang som ställts in p g a coronaviruset. 

Berör ej SBS   

              

- Avsänt:      Inget 

 

§  6 Lägesrapport låssystem bilgrinden. Tommy Kling 

Systemet är i drift men det har varit ett antal driftstörningar. 

Växlar, drev mm är smorda för att grinden ska gå lättare men 

fortfarande gnisslar det.  För att komma åt att smörja gångjärnen 

måste grinden lyftas av, vilket planeras denna vecka. Ett paket 

med nytt kretskort mm har sänts från Norrköping men har ännu 

ej kommit. 

 

Styrelsen beslutar att ta nyckelstolparna ur drift måndag 18 maj. 

Email sänds till alla medlemmar med information samt läggs på 

hemsidan. 

  

 

 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Tommy Kling 

Martin Eklund 



 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

$  7 Lägesrapport bokningar via nätet 
 

- Nattvakt. Dario Poll.  

Bokningen via nätet har fungerat bra men ännu har många medlemmar inte 

bokat sina vaktnätter. Genom att alla med båtplats/båtskjul ska gå 2 vakter 

så har vi något fler ”vaktpliktsnätter” än vad vi har nätter. 

 

 - Övriga bokningar. 

 Antalet bokningar för sjösättning med klubbens kran är få. 

 

§  8 Tel / Bredband / TV / Dator.  Tommy K 

 Övertagandet av Telias abonnemang från förre kassören är på väg att gå 

igenom men ännu inte klart.   

TV-boxen och datorn är installerade. Datorn kräver ingen inloggningskod 

utan det räcker med SBS-medlem. Man kan använda den för att via nätet 

boka t ex nattvakt, sjösättning, klubbstugan och bastun. 

Till manöverdosorna för TVn och TV-boxen har Tommy skrivit en kort 

instruktion. 

§  9  Arbeten i hamnen                                                                                                                       

-  Avrapportering från arbeten 9-10 maj.  Roger Ahlm.                                                     

Svårt att få folk att ställa upp men bryggorna kunde göras i ordning.                                                                               

Även Tommy Kling som ringde runt för att få folk till arbeten med kranen hade 

samma erfarenhet om att folk inte ville komma till hamnen för arbete. En del anförde 

att de inte ville arbeta tillsammans med andra och riskera att smittas av coronaviruset. 

            -  Tommy Kling. Hur får vi få bort allt ”skräp” som är enskilda 

medlemmars egendom?                                                                                                                      

Det är främst en medlem som har materiel på klubbens område.  

Tommy Kling och Ronny Svensson kontaktar medlemmen om att 

avlägsna materielen. 

§ 10 Aktivitetskalender 2020. 

 - allt klart för sjösättningsdag nr 1 den 17 maj? 

 Allt är klart men det är ännu inte många som bokat. 
 

 - sjösättningsdag nr 3 ändrad till 14 juni ; städdag 13 juni? 

 Styrelsen beslutar att ställa in städdagen p g a coronaviruset.  

 Ronny Svensson uppdaterar Aktivitetskalendern på hemsidan. 
 

 - hur få ut information så man kan uppfylla arbetsplikten? Tommy K 

Rune Gustafsson har satt upp listan med arbeten på anslagstavlan i 

klubbstugan. Ett antal arbeten kan man klara av ensam. Det blir svårt 

att få fram arbetsuppgifter så att medlemmar kan göra sina arbets-

timmar med ensamarbete. Ronny S sänder email till medlemmarna 

att kolla igenom listan och meddela Roger Ahlm vilka arbets-

uppgifter man kan åta sig. Roger håller i samordningen och ger 

arbetsorder till medlemmarna. 

 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Ronny Svensson 

Ronny Svensson 
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§ 11 Försäkringsfrågor.  Sten Bengtsson 

 Sten har sammanställt klubbens försäkringar och redovisade dem. Bilaga 1.     

- Styrelsen tittar vidare på om vi ska försäkra klubbstugan och truckskjulet 

till fullvärde. 

- Trissarna är sålda. Sten meddelar Svenska Sjö. 

- Optimistjollarna försäkras för 1000 kr/st. Sten meddelar Sv Sjö. 

- Olycksfallsförsäkring. Styrelsen beslutar att teckna tilläggsförsäkring för 

att omfatta familj/släkt. Sten meddelar Sv. Sjö. 

 

§12 Registrering av familjemedlemmar? 

Vi registrerar för närvarande inte familjemedlemmar i BAS. Genom att vi 

tecknar tilläggsförsäkringen så omfattas medlemmarnas hela familjer av 

olycksfallsförsäkringen utan att vi särskilt registrerar alla. 

 

§ 13  Övrigt 

 -  Tommy K.  Städning på kontoret vad gäller gamla verifikat mm.    

 Vi rensar ut en del pärmar med gamla verifikat mm som är äldre än 7 år. 

Protokoll sparas oberoende av ålder. Där det finns kopior så behålls 

originalet medan kopior kan rensas ut. 

 

 - Martin Eklund. Svenska kyrkan har efterfrågat möjlighet att besöka SBS 

under deras aktivitet ”Strövtåg Söråker”. Martin kollar upp mer vad som 

förväntas av ett besök.  

 

- Tommy K. Nytt avgiftssystem? Hur skulle vi kunna förändra båtplats-

avgifter, arbetsplikt mm. Var och en får fundera över frågan och komma 

med förslag att diskutera. 

 

$ 14  Nästa möte tisdag 16 juni kl 18 web-möte. 

 

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

 

   

 

 

 

 

  Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

 

             Ronny Svensson   Tommy Kling 
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