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

 

Protokoll styrelsemöte 2021-10-26  
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 20,00 

 

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

 

 

 

Innan mötet började vi med en presentation om båtklubbens satsning i hamnen och det 

planerade traversbygget. Gunnar Grönberg, ordförande i Kultur- och tekniknämnden i Timrå 

kommun, var inbjuden till informationen. 

 

 

§ 1 Öppnande 

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

dagens möte. 

 

§ 2 Dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen.  

 

§ 3 Föregående protokoll 2021-09-20 

a. Uppföljning av punkter från tidigare protokoll 

i. Anslagstavla – Styrelsen beslutade att Martin köper en anslagstavla 

för max 3 500 kr.  

b. Layher mastställ – Styrelsen beslutade att  

i. Roger mailar till medlemmarna om att det behövs arbetskraft för att 

fullfölja bygget.  

ii. Yvonne mailar medlemmarna och frågar vem som äger masterna som 

förvaras i nuvarande mastskjul (traktorgaraget) 
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c. Mastvagn – Styrelsen beslutade att Morgan tar fram ett förslag till hur en 

mastvagn ska vara utformad.  

d. Traverskran, ledningar i backen – Styrelsen beslutade att Folke frågar Göran 

Sörell om han har möjlighet att ta reda på var ledningarna går i backen.  

e. Regler för traktor blå – Det finns redan information om regler för traktorn och 

styrelsen beslutade att det inte behövs ytterligare åtgärder. 

 

§ 4 Riva skjul, meddela ägaren  

Ägaren meddelar att skjulet ska rivas till våren och vill ha dispens för att ha skjulet 

kvar över vintern. Styrelsen beslutade att godkänna dispensen 

 

§ 5 Farmartank 

a. Behov av volym och kostnad 

b. Beslut om alternativ 

Frågan kvarstår tills Anders är närvarande vid styrelsemöte. 

 

§ 6 Arbeten  

a. Status beslutade arbeten  

i. Styrelsen gick igenom status beslutade arbetsuppgifter. 

b. Snörasskydd och belysning över dörrarna 

i. Det behövs inga snörasskydd på dörrarna och det arbetet utgår. 

 

§ 7 Ekonomi  

a. Kommande debiteringar: vakt, arbetsplikt, elförbrukning, året-runt upplagda 

båtar. 

i. Styrelsen beslutade att debitera en tilläggsdebitering till de båtägare 

som inte har sjösatt. Strömförbrukningen debiterar vi till våren i 

samband med medlemsfakturan, Tommy skickar ett mail om 

påminnelse att notera arbetstid och vakt senast 31 oktober. 

 

§ 8 Inkommande korrespondens 

a. Föreningen har fått ett tack för gåva till Sjöräddningssällskapet 

b. Föreningen har fått en skrivelse som ordförande har besvarat. 

 
 

§ 9 Övriga frågor 

a. Krankörning – arbetstid 

i. Krankörning är giltig som en del av arbetsplikten 

b. Samarbetsavtal SBS och Storöringens Fiskeklubb, deltagande i projektet 

”havet åt alla”  

i. Det finns ett förslag till samarbetsavtal. Styrelsen beslutar att 

godkänna samarbetsavtalet. 

c. BAS 3 – ny version 

i. Vid uppdatering av systemet kommer det inte att gå att använda BAS3.  

d. PUB-afton 30 oktober 

i. Trivselkommittén har bjudit in till PUB-afton. 

e. Loggbok för vakthållningen 

i. Det finns ett förslag att loggboken förs utifrån datum, istället för namn. 

Folke tar fram ett förslag till nästa möte. 

f. Offert värmepump 
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i. Styrelsen beslutade att Rune jämför den inkomna offerten för ny 

värmepump, 23 310 kr, med annan leverantör och köper det som är 

kostnadseffektivast innan det blir kallt ute. 

g. Barstolar 

i. Det finns förslag på inköp av barstolar, men det förslaget avvisades. 

h. Ansvarig för Buster 

i. Det behövs en ansvarig för Buster. Kanske som en del av arbetsplikten. 

Frågan om vem som kan passa för den uppgiften kvarstår. 

i. Föreningsbidrag 

i. Styrelsen beslutade att göra en ansökan till kommunen om 

föreningsbidrag för kostnaden för att genomföra en miljöundersökning 

för det kommande traversbygget. Folke och Yvonne lämnar in en 

ansökan. 

j. Påminnelseavgift 

i. Föreningen ska alltid ha 30 dagars betalningsvillkor på sina fakturor.  

 

§ 10  Nästa möte  

a. Tisdag 23 nov kl 18-20 

 

§ 11  Avslutning. 

Tommy tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 


