
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  861 52 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

 

Protokoll styrelsemöte 2021-03-09  

 

Närvarande: Tommy Kling, Folke Nyström, Ronny Svensson (via web), Martin Eklund, 

Morgan Evensson och Rune Gustafsson. 

 

Ej närvarande: Monica Wallin och Per Eriksson. 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1730 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. 

 Suppleanterna Morgan Evensson och Martin Eklund ersätter Monica Wallin  

            respektive Per Eriksson. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2021-02-08 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§  4  Ekonomi.  

Kassören var ej närvarande men har lämnat en muntlig rapport. Allmänt sett 

så är klubbens ekonomi god. Alla utestående fakturor är betalda. 
 

Klubbens OK-kort. Enbart Martin Eklund personligen eller annan medlem 

på hans uppdrag är behörig att använda kortet. 

  

§  5 Korrespondens 

 Inkommet:  
2021-02-19 Skatteverket.  

Deklarationsblankett 
 

 2021-02-19 RGS - Riksföreningen Gästhamnar Sverige. 

 Medlemsfaktura. 
 

 2021-02-26 Stefan Dalin, Timrå kommun.  

 Inbjudan till web-möte 2021-03-16 angående skarvfrågan. 

 Förslagsvis deltar Tommy Kling och Martin Eklund. 
 

 2021-03-05 Länsstyrelsen.   

 Begäran om komplettering av skrivelse gällande skyddsjakt på gäss. 
 

 2021-02-10 Thomas Bergman.  

  Synpunkter på styrelsens förslag till Ordningsföreskrifter.  

 

 Avsänt:        
  2021-02-24 Skatteverket.       

  Ansökan om befrielse från att lämna särskild deklaration. 
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  2021-02-23 RGS.  

  Påminnelse om att SBS ej är medlem i RGS. Fakturan är krediterad. 
 

2021-03-03 Timrå kommun. 

Email angående diket vid Strandpromenaden och snötippen. Martin Eklund. 

 

§  6 Inför årsmötet  
 

Tidpunkt / bokning av lokal. 

Nuvarande restriktioner på max 8 personer vid möten gäller till i april. 

Möjlighet finns att restriktionerna då höjs till 50 personer. Det skulle räcka 

för att SBS kan kalla till årsmöte. Söråkers Folket Hus är vidtalade och kan 

ställa lokal till förfogande. Medlemmarna är förvarnade om att kallelse kan 

komma att ske med kort varsel. 

Styrelsen avvaktar myndigheternas beslut. 
 

Kallelse         Sänd 2020-12-23    

Ny kallelse sänds då styrelsen kan fastställa ett datum beroende på vad 

FHM - Folkhälsomyndigheten - beslutar. 
 

Ekonomisk redovisning. Behöver ses över 
 

Budget. Behöver ses över. 
 

Propositioner från styrelsen: Propositionerna är sända till medlemmarna.  
 

Proposition 1:    Ändring av stadgarna §§ 2 och 4. 

Proposition 2:    Antagande av Ordningsföreskrifter som komplettering till  

                           stadgarna. 
 

Synpunkter har inkommit från Thomas Bergman gällande bl a heta arbeten i 

båtskjulen. Alla båtskjul är försäkrade och styrelsen lämnar frågan till 

försäkringsansvarig Sten Bengtsson att ta reda på vad som gäller i 

försäkringshänseende. Ronny S kontaktar Sten B. 
 

En annan synpunkt gäller jordbrukstraktorn. Tommy Kling hör med  

Thomas Bergman om han kan åta sig att ansvara för traktorn. Det gäller  

t ex service, instruktioner, ev förarutbildning mm. 

                                                                                                          

§  7 Aktivitetskalender 2021 gicks igenom och justerades. 

 Ronny Svensson sänder justerad Aktivitetskalender till övriga styrelsen  

 för kontroll. 

 

§  8  Övrigt 

 En av våra aktiva äldre medlemmar, Erik Andersson, har gått bort.  

            SBS hedrar hans minne genom en gåva (500 kr) till Hjärt- och lungfonden.  
 

 Bilgrinden.  

 Nytt kretskort för att kunna koppla in saftblandaren är beställt. Klämskydd  

            ska monteras. Fjärrmanöverdosorna kan tyvärr ej användas längre. 
 

  

Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Ronny Svensson 
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 Betalningar till klubben.  

Frågan om betalningar till klubben ska ske kontant,  via swisch, faktura, 

eller både och. 

Fakturering via BAS ger fördelar då det underlättar kassörens arbete varför 

vi i största utsträckning ska tillämpa det. 
 

 Bojlyftsanordning. 

 Morgan Evensson har hört med ett företag om tillverkning av en bojflotte  

med beräknad lyftkraft 3600 kg enligt inlämnat förslag. De har lämnat ett 

pris på 11 000 kr vilket styrelsen bedömer vara fördelaktigt. 
 

 Styrelsen beslutar att beställa en bojflotte enligt förslaget till en  

 kostnad av 11 000 kr.  

 Morgan Evensson sköter fortsatt kontakten med företaget. 

. 

 Nybyggnad av travers. 

Folke Nyström har kollat upp vad som krävs vad gäller bygglov, tillstånd 

mm. Länsstyrelsens prövningsavgift är 1660 kr vilket ska betalas innan 

någon prövning över huvud taget påbörjas. 

Saker att beakta eller ansöka om är t ex strandskyddsdispens, hantering av 

massor, miljöanalys, tidpunkt på året, skyddsåtgärder, tillstånd/anmälan om 

grävning/muddring/pålning.  

  

 Skyddsjakt på gäss. 

Det är Timrå kommun som är jakträttsinnehavare. Martin Eklund har 

kontaktat kommunen i ärendet och fått kommunens tillstånd till skyddsjakt. 

Dessutom har kommunen rekommenderat skyddsjägare.  

Martin har även kontaktat jägare inom klubben och de är villiga att ställa 

upp om det blir aktuellt. 

Kompletteringsskrivelse tas fram snarast och sänds till Länsstyrelsen.  

 

 Utbildning. 

Lars Berntzén har skissat på förslag till olika utbildningar inom klubben. 

Utbildningar: förarintyg, skepparexamen, VHF-certifikat, astronavigering, 

sjömanskap.   

Styrelsen ser positivt på initiativet och Lars uppmanas fortsätta. 

 

§  9 Nästa möte 12 april kl 1730 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 Vid protokollet              Justeras 

 

 

 

 Ronny Svensson          Tommy Kling 
   

Morgan Evensson 


