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Protokoll styrelsemöte 2020-08-25  

 

Närvarande: Tommy Kling, Monica Wallin, Ronny Svensson, Martin Eklund, 

Morgan Evensson, Rune Gustafsson och Roger Ahlm. 

 

Ej närvarande: Folke Nyström och Per Eriksson. 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes.  

Suppleanterna Martin Eklund och Morgan Evensson ersätter Folke Nyström 

resp. Per Eriksson vilka ej deltog. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-06-16 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi  

Monica Wallin redogjorde för klubbens ekonomi. Ekonomin är god. 

Banktillgodohavanden finns i protokoll i klubbstugan men publiceras ej 

offentligt på hemsidan. 

  

Monica Wallin.  

Nuvarande bokföringssystem fungerar inte tillfredsställande och 

klubben bör införskaffa ett nytt system, förslagsvis Fortnox.  

Styrelsen beslutar att Monica Wallin införskaffar föreslaget 

bokföringssystem.  

 

Tommy Kling.  

I dag har vi brutet verksamhetsår 1 okt - 30 sep. Kanske är det bättre att ha 

verksamhetsår = kalenderår.  

Styrelsen tittar närmare på frågan. Monica Wallin kollar igenom 

årsmötesprotokoll för att se när och varför det ändrades från 

kalenderår.  
  

Klubbnyckel. I stort sett alla medlemmar behöver klubbnyckeln. Vid 

fakturering av medlemskap så bör vi samtidigt fakturera för klubbnyckel 

och inte sända två fakturor. 
 

Påminnelseavgift. Förslag på att införa påminnelseavgift. Det är vanligt att 

föreningar påför en påminnelseavgift på 50 kr vid 1:a påminnelsen och 

högre belopp på 2:dra påminnelsen. Det finns exempel på båtklubbar som 

vid 2:a påminnelsen påför 500 kr. Som exempel kan nämnas Enångers BK. 

Styrelsen anser att vi bör införa påminnelseavgift. Tas upp på årsmötet.  

 

    

Monica Wallin 

Monica Wallin 
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§  5 Korrespondens 

- Inkommet: 2020-07-25 ca. Ingela Dahlin Storöringens fiskeklubb: Muntlig 

förfrågan om deltagande i EU-projekt med bl a juniorsegling

  

- Avsänt:      2020-07-31 ca. Muntligt meddelat att SBS kan delta i projektet 

 

§  6 Lägesrapport arbeten i hamnen.   Roger Ahlm 

Ett antal medlemmar har hört av sig om arbetsuppgifter. En lista med 

uppgifter finns i klubbstugan.  

- Kompletterande målning av klubbstugans gavel mot vattnet har gjorts.  

- En medlem ska åtgärda skyddet över slipvinschen. 
 

Roger Ahlm bedömer att vi sannolikt inte kan lägga nytt 

tak på traktorskjulet i år. Det behövs ställningar och ett 

arbetslag för takarbetet. Möjligen kan ena takhalvan 

läggas. Inspektion av hur det ser ut under nuvarande 

takplåt görs av Roger och Martin. S Sjödin återkommer 

om möjlighet för klubben att låna ställningar. 
  

Nuvarande container flyttas och ställs längs staketet. 

Sidan mot staketet kläs med plåt och avsikten är att lägga 

plåttak på containern. Roger kollar upp åtgång av plåt.  
 

§  7 Båtvagnar - ej i bruk, klubbens mm.  Tommy Kling 

Ett antal båtvagnar som ej används står på hamnplanen.  

Martin kontaktar ägarna.  

 

Båtvagnar som tillfallit klubben säljs till medlemmar som anmält intresse.  
 

- brun båtvagn. En medlem anser sig ha köpt vagnen men 

försäljningen har inte överenskommits med styrelsen. 

Tommy K kontaktar medlemmen  
 

- vagn på husvagnschassi, förslagsvis 1000 kr.  

  Rune kontaktar intresserad 
 

- Maxi 77-vagn, förslagsvis 5000 kr.   

  Rune kontaktar intresserad 

 

Båtvagnar som ej används och som ägare inte flyttar avser klubben köra 

bort till området norr om nya båtskjulet. 

  

§  8 Jordbrukstraktorn - vad behövs för att göra den brukbar?  Tommy K 

Det behövs olja till hydraulsystemet. Det ska inte vara 

vanlig hydraulolja. 

 Martin köper in  ”Universal tractor-oil”. 
   

 För att göra traktorn användbar för bogsering av båtvagnar kompletteras den 

 med kulfästen mm. Tas med på arbetslistan. 

                                                                                                     

Roger Ahlm, Martin Eklund 

Martin Eklund 

Roger Ahlm 

Rune Gustafsson 

Martin Eklund 

Tommy Kling 
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§  9 Medlemskap - uppsägning från medlem  Tommy K 

Det har förekommit att medlemmar lämnar klubben under båtsäsongen och 

därmed inte anser sig vara skyldiga att gå vakt, arbeta mm.  

Vi kanske bör införa ett datum före båtsäsongen då man senast ska meddela 

klubben, skriftligt, i det fall man inte önskar behålla sin båtplats kommande 

säsong. Har man inte sagt upp sin båtplats senast det datumet är man ändå 

skyldig att fullgöra de plikter som följer med båtplats. Styrelsen funderar på 

frågan och det får tas upp på årsmötet. 

 

§ 10  Röjsåg - inköp  Tommy K 

Att hyra en röjsåg vid varje tillfälle bedömer styrelsen vara allt för  om-

ständligt. Det finns röjsågar av hög kvalitet till bra priser. En ansvarig för 

service av röjsågen bör utses. 
 

 Styrelsen beslutar  

 - att inköpa en röjsåg av hög kvalitet. Tommy K inköper. 

 

§ 11 Inköp av nytt bastuaggregat     Folke N   

 Bastuaggregatet är genomrostat och måste bytas för att 

bastun ska kunna användas. Morgan E kontaktar Folke N 

och kollar olika aggregat som kan vara aktuellt för inköp. 

  

§ 12  Nytt avgiftssystem?  Tommy K 

 En utredningsgrupp bildas för att se närmare på frågan. Gruppen består av 

Tommy Kling, Ronny Svensson, Monica Wallin, Folke Nyström. Fler kan 

tillkomma. 

 

§ 13  Gräsklippning runt båtar på land.  Martin E 

Då båtar och båtvagnar blir stående på hamnplanen under båtsäsongen så 

blir det svårare att klippa gräset. Var och en uppmanas att klippa gräset runt 

sin egen båt eller båtvagn. 

 

§ 14 Övrigt 

-  Bokningar av klubbstugan.  

Förut hade stugfogden koll på alla bokningar och det bör 

övertas av stuggruppen.  

Rune Gustafsson (stuggruppen) kollar upp bokningar av 

klubbstugan och meddelar kassören. 

 

En medlem, som även är med i Finska föreningen, har efterhört möjligheten 

att hyra klubbstugan för föreningsmöten. Det går bra. Pris 300 kr/tillfälle. 

 

-  Nattvakt.   Tommy Kling.  

Genom att vi nu har bokning på nätet för nattvakt så har vi också 

automatiska påminnelser via e-post och sms. Missar man ändå så får man 

stå för det. 

 

 

Rune Gustafsson 

Tommy Kling 

Morgan Evensson 
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-  Bortforsling av skrot.   Tommy Kling. 

Förutom den gamla kranen så finns det en hel del järnskrot som behöver 

forslas bort och säljas. 

Martin kollar upp priser och bortforslingsmöjligheter. 

 

 -  Skyddsjakt på gäss inför nästa säsong.   Rune Gustafsson. 

För några år sedan fick klubben tillstånd att skjuta ett antal gäss. De är lika 

besvärande nu och vi bör söka tillstånd igen. 

Martin skissar på skrivelse till tillståndsgivande myndighet. 

 

 -  Jolleförsäkringar.   Monica Wallin. 

Optimistjollarna har lågt värde men kostar en del i försäkring. 

Monica och Morgan får avgöra i vilken utsträckning jollarna 

ska försäkras och meddela Sten B som kontaktar Svenska Sjö 

om ev. förändring. 

 

 -  Installation av lampa med rörelsecensor i hamninloppet.   Roger Ahlm. 

Under mörker ser inte nattvakten om det kommer in någon båt. 

Föreslår att en lampa monteras på bastubyggnaden.  

Styrelsen ser positivt på förslaget. Det kan även finnas 

anledning att montera liknande lampor på andra platser inom 

klubbens område. Roger A inköper lämplig lampa. 

 

 

§ 15 Nästa möte tisdag 22 september kl 18 

 

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

 

 

 

 

 Vid protokollet              Justeras 

 

 

 

 Ronny Svensson          Tommy Kling 

 

 
  

Martin Eklund

 

  

Martin Eklund

 

  

Monica Wallin 

Morgan Evensson

 

  

Roger Ahlm 

  


