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Protokoll styrelsemöte 2020-09-17  

 

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

Martin Eklund suppleant, Rune Gustafsson hamnkapten och Roger Ahlm arbets-

samordnare. 

Ej närvarande: Per Eriksson och Morgan Evensson suppleant. 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1730 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 Martin Eklund utsågs till ersättare för Per Eriksson som ej kunde närvara. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

  

§  3 Föregående protokoll 2020-08-25 
 

§  4    Ekonomi.  

Bokföringssystem. Efter koll med SBU framgår att Fortnox inte är 

kompatibelt med BAS varför klubben inte köper in programmet. Vi 

fortsätter med Visma tills vidare.  
 

Klubbnyckel, medlemskap.  Medlemskap faktureras medan nyckel 

oftast betalas med t ex swish. Ibland framgår då inte vad betalningen 

avser. Bokföringsmässigt blir det enklare att fakturera både och varför 

klubben övergår till det. 
 

§  6    Arbeten i hamnen 

Flytt av container och plåtinklädning. Uppsättning av plåt längs staketet 

har påbörjats med befintlig plåt men komplettering med ny plåt har 

ännu inte skett. Den gamla plåten är nedsmutsad och behöver rengöras 

för att få samma kulör som nya plåten. 
 

§  7    Båtvagnar.  

Kompletterad betalning för den bruna vagnen har kommit in. 

Vagn på husvagnchassi och Maxi 77-vagn har sålts till medlemmar. 
 

§  8    Olja i hydraulsystemet har fyllts på. Det var en läcka i en kolv. 

Komplettering med fästet för bogsering av båtvagnar är på gång 
 

§ 11    Bastuaggregat. 

Folke N kollar med K-rauta om de har något aggregat till salu för bra 

pris då de ska avveckla verksamheten i Sundsvall. 

 

§ 14    Övrigt  
 

 Bokningar klubbstugan.  
Rune G meddelar bokningar till Monica W för fakturering.  
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 Skyddsjakt. 

Martin E har skrivit utkast till skrivelse. Utkastet kompletteras med 

beskrivning av de åtgärder klubben vidtagit under senare år. 
 

 Lampa vid bastun. 
Lampan är inköpt men ännu inte installerad. Det kan vara fel på el-

sladden till bastun. Kollas upp vid installationen. 

 

§  4 Ekonomi  

 Monica W redogjorde för klubbens ekonomi. 

Klubbens ekonomi är god. Banktillgodohavanden finns i protokoll i 

klubbstugan men publiceras ej offentligt på hemsidan. 
 

Problemet med bokföringsprogrammet Visma är att det inte går att göra en 

budget i det. Monica W använder förra årets budget som mall för att 

manuellt skriva kommande budget. 

    

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: inget   

- Avsänt:      inget 

 

 

§  6 Arbeten i hamnen   Roger A 

 Takbyte traktorskjulet / anlita extern arbetskraft. 
Ställning sätts upp längs södra långsidan kommande helg. Avsikten är 

att byta taket på södra takhalvan i år. Det är där det läcker mest. 
 

Styrelsen beslutar  

- att anlita yrkesfolk för arbetet med överenskommen ersättning.                  

Ett antal medlemmar har anmält intresse att medverka i arbetet som 

hantlangare och de kallas efter behov.  
 

 Övriga arbeten 

Skyddshuv över slipvinschen. Roger A och Börje Larsson  

tittar på det. 
  
 

$  7 Årsmötet 

 Ändra verksamhetsår?  Tommy K 
 

Styrelsen beslutar  

- att ändra verksamhetsår till kalenderår. Nuvarande verksamhetsår 

förlängs till årsskiftet 2020-2021. 

 

För att kunna fakturera ersättning för ej gjord arbetstid och få in 

betalningarna på rätt verksamhetsår så bör tiden för att fullgöra årets 

arbetsplikt ändras från årsskiftet till ett tidigare datum.  
 

 

 

Roger Ahlm 



 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

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

Styrelsen beslutar 

- att ändra tiden under vilken 2020 års arbetstid ska fullgöras till tiden            

2020-01-01  -  2020-10-31.  

 

Avsikten är att fakturera i början av november med betalning senast t ex 

30 november.  

 

 Ändra datum för årsmötet?   Tommy K 
 

Styrelsen beslutar 

- att flytta årsmötet till 17 januari 2021, kl 14. 

 

 Nytt senaste datum för inlämning av motioner?  Ronny S 
Normalt förfarande i en förening är att motioner ska inlämnas så tidigt 

att styrelsen hinner gå igenom motionerna och att dessa, tillsammans 

med styrelsens svar på motionerna, sänds tillsammans med kallelsen till 

årsmötet. 
  

Inlämning av förslag till årsmötet regleras i stadgarna § 4. 
 

§ 4 

Av medlem väckt förslag skall styrelsen framläggas vid 

nästkommande möte. Förslag som skall behandlas på årsmötet skall 

vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
                                                                                                   

Styrelsen avser att till årsmötet 2020-01-17 inlämna en proposition om 

ändring av stadgarna § 4 med lydelse enligt nedan.  
 

§ 4 

Av medlem väckt förslag skall till styrelsen framläggas vid näst-

kommande styrelsemöte. Förslag som skall behandlas på årsmötet 

skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. 
 

Ändring av stadgarna kräver beslut på två på varandra följande 

årsmöten varför en proposition med samma lydelse behöver inlämnas 

till årsmötet därpå. 

 

 Senaste datum för uppsägning av båtplats? 
Klubben förutsätter att de som har båtplats i hamnen önskar båtplats 

även nästkommande säsong.  
 

Styrelsen beslutar  

- att den som inte önskar båtplats nästa säsong måste skriftligt säga upp 

platsen senast 31/1.  
 

Genom att det med båtplats även följer att man har plats på land 

kommande vinter så har den som säger upp sin båtplats rätt att förvara 

båten på klubbens område t o m 30 april. Annat datum kan överens-

kommas med styrelsen/hamnkapten. 

.  
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 Information till medlemmarna 

En sammanställning över ändringarna görs av Tommy K 

och Ronny S och sänds till alla medlemmar.                                                                        

Då senaste tidpunkt för inlämning av förslag till årsmötet 

fortfarande är 2 veckor så informeras om att styrelsen 

gärna ser att motioner inlämnas 6 veckor i förväg enligt 

förslaget ovan. 

 

 Nytt avgiftssystem?   Tommy K 
Arbetsgruppens första möte bestämdes till 2020-10-01  kl 16 i 

klubbstugan. 
 

 Aktivera valberedningen. 
Valberedningen får nu längre tid på sig att hitta kandidater till alla 

förtroendeposter. Ronny S sänder förteckning till sammankallande. 
 

 Verksamhetsberättelse i utkast tas fram senast i november.                              

Det är önskvärt att övriga ledamöter meddelar RS uppgifter som man 

bedömer bör vara med. 

 

§  8 Övrigt 

 Borttagning av nyckelstolparna.  
Fortfarande är stolparna i funktion men de kan enkelt kopplas bort. 

Information om att stolparna tas ur drift tas med i sammanställningen över 

alla ändringar som sänds till medlemmarna. Tre veckor därefter kan det vara 

lämpligt att koppla bort stolparna. 
 

 Ersättning för arbete. Diskussionsunderlag. 
Ett antal medlemmar lägger ner väldigt många arbetstimmar på klubben.           

I dag utgår ingen ersättning över huvud taget. I framtiden blir det kanske allt 

svårare att få medlemmar att ställa upp. Hur löser vi det?  
 

 Belysningsstolpen vid slipen är ur funktion.  
El-ansvarig är informerad och ska kolla upp. 

 
                                                                                                          
§  9 Nästa möte onsdag 14 oktober  kl 17 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

        Vid protokollet        Justeras 

 
 

 

 

        Ronny Svensson    Tommy Kling 

Tommy K, Ronny S 

Ronny S 


