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

 

Protokoll styrelsemöte 2021-09-20  

 
Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 22,00 

 

Närvarande: 

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

 

 

§ 1 Öppnande 

Folke hälsade välkommen och öppnade mötet. Morgan ersätter Per som ledamot vid 

dagens möte. 

 

§ 2 Dagordning  

 Styrelsen godkände dagordningen. 

 

§ 3 Föregående protokoll 2021-08-23 

a. Uppföljning av punkter från tidigare protokoll 

i. Anslagstavla – Martin informerar om att det är möjligt att köpa en 

anslagstavla som passar klubbens behov. Det ska vara en inglasad tavla 

med magnet-bakstycke. Styrelsen beslutade att Martin köper en 

anslagstavla för max 3 000 kr.   

ii. Farmartank – Punkten kvarstår till nästa möte när Anders kan närvara. 

b. Information om förarintyg för vattenskotrar – Yvonne har informerat Ronny 

som har lagt ut informationen på föreningens hemsida.  

c. Ansvarig för hemsidan – Ronny har tackat ja till att fortsätta att ta ansvar för 

föreningens hemsida. Styrelsen tackar särskilt för det. 

d. Skylt till bastun – Skylt med information om hur man hyr bastun är klar. Den 

sitter på anslagstavlan inne i klubbhuset. 
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e. Avgifter på hemsidan – Yvonne har informerat Ronny. Det finns en samlad 

information om avgifter under rubriken MEDLEMSKAP-BÅTPLATS.  

f. Arbeten under hösten, mailutskick – Mailutskicket är genomfört och samtliga 

aviserade arbetsuppgifter är tingade av medlemmar. Arbeten pågår.  

g. Riva skjul, meddela ägaren – Punkten kvarstå till nästa möte när Tommy kan 

närvara. Skjulet står kvar.  

h. Extranycklar till traktorförare – Martin ordnar med extranycklar på onsdag 

22/9.  

i. Mötesdag för projektet ”havet för alla” – Yvonne har samordnat datum och 

kallat till möte. Dock kom det för få personer vid det tillfället så det är 

samordnat och kallat till ett nytt möte. Samtliga har tackat ja till det nya 

datumet, 23/9.  

j. Postlåda – Rune har satt upp en ny postlåda.  

 

 

§ 4 Farmartank 

Punkten kvarstår eftersom Anders inte kunde närvara vid mötet. Styrelsen har fått 

information via Sten Bengtsson att en 5 kubik liggande tank passar bra i befintlig 

balja.  

 

§ 5 Layher mastställ  

a. Morgan informerar om att materialet för att bygga ett mastställ har kommit. 

Det är möjligt att sätta ihop ett mastställ inför vinterförvaringen. Det behövs 

hjälp av en traktorförare för att lägga fundamentet. Martin tar hand om det. 

Styrelsen beslutade att Roger därefter mailar till medlemmarna om att det 

behövs arbetskraft för att fullfölja bygget.  

 

I samband med resonemang om maststället uppkom förslaget att ta reda på 

vem som äger masterna som förvaras i nuvarande mastskjul. Styrelsen 

beslutade att Yvonne ställer frågan till medlemmarna via mail. 

 

§ 6 Inför båtupptagningar 25/9 och 9/10 

a. Folke har ordnat med lyft-team till båda upptagningarna. Teamet består av 

lyftledare, kranförare och traktorförare. Upptagningen kommer att starta med 

en samling och instruktion i klubbhuset så att alla känner sig trygga med hur 

upptagningen går till och vad som förväntas av båtägaren. Särskilt hur man ska 

hålla i tamparna och var lyft-slingen ska placeras. Den som ska masta av med 

kranen ska ha en hink och pirra med sig. Avmastning sker endast med fall 

(gärna 2 st) med lyftpunkt ovanför masten. 

b. Vid förra tillfället lutade kranen och det är viktigt att vara noga med 

vattenpasset.  

 

I samband med resonemang om båtupptagning framkom behovet av en ny 

mastvagn. Styrelsen beslutade att Morgan tar fram ett förslag. 
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§ 7 Traverskran status  

a. Folke ska spraya upp vart vi vill ha traverskranen. Styrelsen beslutade att 

Folke frågar Göran Sörell om han kan kolla upp vart ledningarna går i backen.  

 

Till kommande informationstillfälle behövs även en finansieringsplan 

(investering) och hur det påverkar kommande års budgetar i form av årliga 

kostnader. Arbetsgruppen, Morgan, Rune, Martin och Roger, tar fram det och 

tar hjälp av Monica vid behov. 

 

 

§ 8 Regler för att använda ”traktor blå/jordbrukstraktorn” 

a. På förekommen anledning beslutade styrelsen att Tommy skickar ut ett mail 

till alla medlemmar och informerar om att traktorn inte får användas utanför 

klubbens arrende.  

 

§ 9  Övrigt. 

Det fanns ingen övrig fråga 

 

§ 10  Nästa möte  

Nästa möte 18/10 oktober kl 18-20 i klubbhuset. 

 

§ 11  Avslutning. 

Folke tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Folke Nyström  Yvonne Westerlund 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


