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Protokoll styrelsemöte 2021-04-12  

 

Närvarande: Tommy Kling, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson (via web), 

Martin Eklund, Morgan Evensson och Rune Gustafsson. 
 

Ej närvarande: Per Eriksson 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1730 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 Suppleant Martin Eklund ersätter Per Eriksson. 
 

§  2 Dagordningen godkändes. 
 

§  3 Föregående protokoll 2021-03-09 gicks igenom med följande kommentarer. 
 

    § 6    Inför årsmötet. 
 

    Punkterna Ekonomisk redovisning och Budget behöver ses över.   

    Monica och Tommy gör det. 
 

   Heta arbeten i båtskjulen.  Det regleras i försäkringsvillkoren. 
 

   Jordbrukstraktorn. Thomas Bergman är beredd att ansvara för traktorn.  

 

§ 8     Övrigt. 

    Bilginden.   Öppningsvinkeln kommer att ökas till 90 ˚. 
 

    Bojlyftsanordning.    Bygget är beställt och på G.  
 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi.  

 - Tillgångar bankkonton. 

   Finns i originalprotokollet men publiceras ej på hemsidan. 
  

 - Betalningsförfaranden som klubben bör använda. 

    -- Uthyrning av klubbstugan.  

Klubbstugan kan hyras endast av medlemmar. Vi fakturerar medlemmen.  

För att inte ge oss in i näringsverksamhet kan vi inte hyra ut till och 

fakturera någon organisation eller förening. 
 

    --  Nyckeldeposition. 

 Klubben fakturerar nyckeldeposition. 
 

   --  Avgifter för kranlyft, båtvagnsbogsering med traktorn, vid segeltävling. 

 Betalning till klubben via swisch. 
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§  5 Korrespondens.  

Avsänt:     

2021-03-12 Länsstyrelsen. Komplettering angående skyddsjakt. 

            2021-03-30 Sponsorsavtal Ann-Marie Stålgrens bok.    

                                Klubben sponsrar boken med 1000 kr och får 1 ex.   
 

Inkommet:  

2021-03-18 Länsstyrelsen. Tillstånd till skyddsjakt. 

2021-03-29 Skatteverket. Befrielse från uppgiftsskyldighet. 

2021-03-29 VNBF Enkät om ungdomsverksamhet. Till Seglingskommittén. 

2021-04-08 SSF Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020. Finns i 

klubbstugan. 

                    

§  6 Årsmötet.  

Förlängda restriktioner medför att årsmötet ej kan genomföras som planerat. 

Gratisversionerna för web-möten har sådana begräsningar att de inte 

bedöms kunna användas.  
 

Styrelsen beslutar att  

- förskjuta årsmötet till senare datum 

- fakturera årets avgifter enligt de avgifter som beslutats på senaste årsmötet 

- sända ut Aktivitetskalender 2021 

- meddela medlemmar att nattvakt snart kan bokas på BAS 

- anmoda bryggansvariga att kalla sina arbetslag till iordningsställande av  

  bryggorna 
 

100-bryggan Göran Sörell tillfrågas 

200-bryggan Bengt Lordell 

300-bryggan C-G Karlsson 

Ronny Svensson kontaktar bryggansvariga 

 

§  7 Aktivitetskalender 2021. 

 Uppdateras vad gäller årsmöte/vårmöte. 

 

§  8  Övrigt. 
 

 - Avlidna medlemmar. 

SBS ger minnesgåvor efter avlidna aktiva medlemmar enligt efterlevandes 

önskemål som ofta framgår av t ex dödsannons.  

En medlem har föreslagit att SBS sänder information till övriga medlemmar 

när någon medlem avlidit. Det är upp till efterlevande och SBS styrelse 

avser inte sända sådan information. 
 

-  Vaktpool. 

Det var litet intresse för att utnyttja vaktpoolen förra säsongen. Dessutom 

finns det uppgifter om att pool-medlemmarna inte svarade på telefon. 

Tommy Kling kontaktar de som var i poolen för att höra om intresset att 

fortsätta. Förutsättning för deltagande är att man svarar i telefon. 

 

 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 
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 - Väderstation. 

En medlem har föreslagit att SBS anskaffar en väderstation med givare  

förslagsvis placerad vid bastun. 

Flera hemsidor som SMHI, WINDY, VIVA presenterar uppgifter om 

vindriktning och styrka från t ex Midlanda. Styrelsen avser i nuläget inte 

anskaffa en väderstation.  
 

 - Jordbrukstraktorn. 

 Instruktioner har tagits fram av Thomas Bergman. Traktorn, som varit  

            avställd under vintern, är påställd och försäkrad. Vid frågor angående  

 jordbrukstraktorn kan man gärna ställa dessa till Thomas. 
 

 - Båtskjul. 

 De första 8 skjulen är numrerade och det är önskvärt att övriga numreras  

 med samma typ av skyltar. En lista på skjulägare finns i klubbstugan. 

 Rune Gustafsson kontaktar Jan Nyström för att höra var  

 skyltarna köptes.  
 

 - Klubbstugan 

Medlemmar kan hyra klubbstugan för egna privata tillställningar.  

Det kan vara lämpligt att ha en skylt ”UTHYRD” att sätta på stugan  

de dagar den är uthyrd. Martin Eklund ordnar. 
 

- Medlem som har båten på hamnplanen under båtsäsongen. 

Medlem som inte önskar båtplats då man t ex avser sälja båten utan förvarar 

den på hamnplanen faktureras för sommarplats på land. I händelse båten är 

kvar efter september månads utgång och blir kvar över vintern faktureras 

medlemmen för åretruntavgift reducerad med avgiften för sommarplats. 
 

- Travers. 

Folke Nyström och Morgan Evensson har tagit fram ritningar, situationsplan 

mm för traversen. Ansökan om markägarens tillstånd till byggande är 

inlämnad till Timrå kommun. Bygglov och strandskyddsdispens liksom 

tillstånd av Länsstyrelsen till byggande i vatten krävs för att projektet ska 

kunna genomföras. 

 

§  9 Nästa möte söndag 9 maj  kl 18. 

 

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

  

 

 

  Vid protokollet         Justeras 

 

 

 

 Ronny Svensson    Tommy Kling  

Rune Gustafsson 

Martin Eklund 


