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

 

Protokoll styrelsemöte 2021-08-23  
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 22,00 

 

Närvarande: 

Namn Roll Närvarande 
Tommy Kling Ordförande Ja 
Folke Nyström Vice ordförande Ja 
Monica Wallin Kassör Ja 
Yvonne Westerlund Sekreterare Ja 
Per Eriksson Ledamot Nej 
Morgan Evensson Suppleant Ja 
Anders Åström Suppleant Ja 
Martin Eklund Hamnkapten land Ja 
Rune Gustafsson Hamnkapten vatten Ja 
Roger Ahlm Arbetssamordnare Ja 
Ronny Svensson  Nej 

 

 

§ 1 Öppnande 

Tommy hälsade välkommen och öppnade mötet. Anders ersätter Per som ledamot vid 

dagens möte. 

 

§ 2 Dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

§ 3 Föregående protokoll 2021-06-14 

Styrelsen godkände föregående protokoll med följande notering:  

 Uppföljning av punkter från 2021-05-31 
i. Anslagstavla – Kvarstår. Martin ska göra en ny anslagstavla och återkommer 

nästa möte. 

ii. Trädfällning – Kvarstår. Tommy frågar Stefan Strandlund när han kan fälla 

träden. Tommy går sedan ut med mail till alla medlemmar med förfrågan om 

att hjälpa till.  

iii. Traktorförare – Styrelsen godkände två nya traktorförare: Lars Coox och 

Roland Flink. Martin gör en förteckning med namn och telefonnr på samtliga 

godkända traktorförare. Martin och Anders ser över hur vi kan laga oljeläckage 

på traktorn.  

 

 Uppföljning av punkter från 2021-06-14 
i. Föreningsregistret – SBS finns nu registrerad i kommunens föreningsregister. 

ii. Farmartank – Morgan har tagit fram alternativ för att köpa en ny tank. Förslag 

om plastcisterner hos Grannas. Liggande 10 kubik 10 000 kr, stående 10 kubik 
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10 000 kr, fångst cistern 5 000 kr. Anders arbetar vidare med ärendet för att ta 

fram total kostnad och behov av volym. 

 

 

§ 4 Korrespondens 

  Inkommet:    

i. Offert från Geohjälp om miljöundersökning för traverskranen. Totalt 35 000 kr.  

ii. Årsmöte Utsjöbryggornas Intresseförening 24/8. CG Karlsson och Tommy 

deltar. 

iii. Anbud grind+ stolpar. Ett antal medlemmar har fått förfrågan om uppdraget. 

Tre offerter kom in.  

iv. Information om förarintyg för vattenskotrar från navigationsskolan.  Yvonne 

ordnar så att vi lägger ut informationen på hemsidan till våra medlemmar. 

v. Enkät från Havsmiljöinstitutet och IVL. Vi kommer inte att besvara enkäten. 

 

  Avsänt: 
i. Svar anbud+grind. Håkan Nordin har fått uppdraget, 6 000 kr + moms. 

 

§ 5 Traversprojektet, kostnadssammanställning 

Rune presenterade en sammanställning för åtgärder, kostnader och tidsåtgång uppdelat 

på internt och externt arbete. Beräknad kalkyl ca 500 tkr + osäkerhet 100 tkr, dvs totalt 

600 tkr. Eget arbete kalkyleras till ca 1 000 timmar. Pay-off-tiden beräknas till ca 7 år 

med en avgift per lyft på 500 kr. Vi ska informera medlemmarna i samband med nästa 

årsmöte om förutsättningarna för att kunna genomföra projektet. Till styrelsemötet i 

oktober tar Morgan, Martin, Rune och Roger fram ett informationsmaterial som vi kan 

använda till medlemsmötet.  

 

Styrelsen beslutar att anta offerten från Geohjälp. Folke besvarar offerten. 

 

§ 6 Layher mastställ 

Morgan tar reda på förutsättningarna för att bygga ett mastställ. 

 

§ 7 Webmaster och lösenord SBS-mail 

Styrelsen vill gärna att Ronny fortsätter att ta hand om hemsidan. Tommy frågar om 

Ronny vill fortsätta. Om inte, är förslaget att fråga någon yngre medlem som är 

intresserad. SBS-mailens lösenord ska bytas. Ordförande, kassör, sekreterare och 

ansvarig för hemsidan ska ha tillgång till mailen.  

 

§ 8 Avgifter 

 Martin gör en skylt till bastun om avgiften för ved. 

 Yvonne ber Ronny att lägga till en samlad information på hemsidan om klubbens alla 
avgifter. 

 

§ 9  Arbeten under hösten  
Det finns 28 punkter i den arbetslista som är noterade och finns i pärmen. Styrelsen 

beslutar att gå ut med mailförfrågan om det som behöver genomföras i höst. Martin, 

Rune och Roger prioriterar, anger hur många som behövs per arbetsuppgift och 

meddelar Tommy som skickar ut mail.  

Badstegen behöver lagas och flyttas ut en bit. Roger tar med åtgärderna till arbetslistan.  
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 Pump till Buster – vi avvaktar med den punkten. 

 

Styrelsen beslutade att köpa in en ficklampa som nattvakten kan använda. Tommy 

ordnar med det. 

 

Inseglingslamporna till hamnen är trasiga. Roger tar med åtgärden till arbetslistan.  

 

§ 10 Svartbygget 

 Styrelsen bekräftar det tidigare beslutet att skjulet ska rivas. Tommy meddelar ägaren.  

 

§ 11 Medlem i SBS 

 En medlem är missnöjd med hur verksamheten bedrivs i klubben och sprider den 

åsikten istället för att ta direkt kontakt med styrelsen. Medlemmen har varit 

inbjuden för att säga sin åsikt, men inte kommit.  

 Det finns behov av mer ideellt arbete av alla i klubben.  
 

§ 12 Båtar  

 Båtar som ligger på land året runt ska betala avgift för det, men de som inte 
sjösätter utan att ha informerat om det, blir inte fakturerade med tilläggs-faktura. 

Styrelsen beslutade att ta upp frågan vid nästa årsmöte. Det blir ingen 

tilläggsdebitering i år. 

 Hamnkapten land får med ägarens medgivande flytta båtvagn. 

 Den som ska hyra en båtplats ska vara medlem.  
 

§ 13 Förvaring av traktornycklar 

 Martin ordnar med extranycklar till alla traktorförare. 

 

§ 14 Mötesdag för projekt med Ingela Dahlin 

Båtklubben ska delta i projektet ”ett hav för alla” och låna ut klubblokalen genom Ingela 

Dahlin för informationsträffar. Det finns medlemmar som har visat intresse att hjälpa till; 

Roine Pettersson, Mikael Olavi, Lars Berntzén. Yvonne stämmer av med Ingela om ett 

datum för första träffen. 

 

§ 15 Övrigt 

Styrelsen beslutade att köpa en ny postlåda. Rune ordnar det. 

 

§ 16 Nästa möte 
Nästa möte 20/9 kl 18,00 – 20,00 i klubbhuset. 

 

§ 17  Avslutning 

Tommy tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 Tommy Kling   Yvonne Westerlund 

 Ordförande   Sekreterare 


