Viktig information från SBS styrelse
Styrelsen har beslutat om förändringar i klubbens verksamhet som det är viktigt att du som medlem
känner till. Har du frågor om något i nedanstånde så kontakta Tommy Kling, 070-661 85 62,
tjmk40040@gmail.com eller Ronny Svensson, 070-514 38 81, ronsve@telia.com.
•

Verksamhetsår
Verksamhetsåret 2020 förlängs med tre månader till 2020-12-31.
I dag har vi brutet verksamhetsår (1 okt - 30 sep) vilket medför extra arbete för framför allt
kassören med bokföringen. Eftersom båtsäsongens verksamhet inte är slut den 30 september så
kommer höstens fakturor mm på ”fel” år. Genom förändringen så kommer verksamhetsåret att i
framtiden bli lika med kalenderår.



Årsmötet
På grund av ovanstående blir årsmötet framflyttat till preliminärt 2021-01-17.
Särskild kallelse kommer att sändas via email och anges på hemsidan www.sorakersbs.se
Motioner som skall behandlas på årsmötet ska enligt stadgarna vara inlämnade senast två
veckor före årsmötet. Det är dock önskvärt att motioner inkommer senast 2020-12-06. Det ger
styrelsen möjlighet att ta ställning till motionen och i kallelsen till årsmötet redovisa styrelsens
ställningstagande. Detta är ett normalt förfarande i föreningar.



Arbetsplikt
Fullgörande av arbetstid för 2020 avslutas 2020-10-31.
Under november och december är det normalt mycket lite arbete i klubben. Genom förändringen kan avstämning av arbetstid ske de första dagarna i november och ev. fakturor för ej
fullgjord arbetstid sändas ut med betalning senast t ex 30 nov. Då kommer dessa fakturor
på ”rätt” år.



Uppsägning av båtplats
Uppsägning av båtplats inför nästa säsong ska vara skriftlig och ske senast 2021-01-31.
Vi förutsätter att man önskar båtplats även följande säsong. Det kan jämföras med en
tidningsprenumeration - man måste säga upp prenumerationen. Genom att med båtplatsen följer
att man även har plats på hamnplanen kommande vinter så får den som säger upp sin båtplats
ha båten kvar t o m 30 april, om inget annat datum överenskommes med styrelsen/hamnkapten.
Det finns även möjlighet att förvara båten året runt på klubbens område mot en särskild avgift.



Bilgrinden
Nyckelstolparna kommer att tas ur drift 1 november. Öppning av grinden kan därefter göras
endast med mobiltelefonen eller fjärrmanöverdosan. Stolparna kommer sedan att tas bort för
att förenkla snöröjningen. Tiden tills grinden stängs automatiskt är ställd till 30 sekunder.

