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

 

Protokoll styrelsemöte 2021-11-23  
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 20,00 

 

 

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

 

 

§ 1 Öppnande 

Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Morgan ersätter Monica som ledamot. 

 

§ 2 Dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen med tillägg under övriga frågor. 

 

§ 3 Föregående protokoll 2021-10-26 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande noteringar: 

• §1 korrigeras. Per vara närvarande och Morgan ersatte inte honom som ledamot. 

• Punkten §3 b kvarstår. 

• Folke har ett förslag till hantering av loggbok för den som har nattvakt. Styrelsen 

beslutade att fortsätta med nuvarande rutin. 

• Status beslutade arbeten: 

a. Inköp värmepump  

i. Värmepumpen är beställd. 

b. Ansökan om bidrag från kommunen för miljöundersökning  

i. Folke och Yvonne har lämnat in en ansökan till kommunen.   

 

§ 4 Farmartank– Anders  



  2 

 

Anders informerade om att det räcker med en tank på 3-5 kubik, Anders och Sten 

Bengtsson letar efter en begagnad och besiktad tank som föreningen kan köpa. Styrelsen 

beslutade att Anders och Sten får mandat att köpa en tank för max 10 000 kr. 

 

§ 5 Villkorstext mm vid påminnelser – Tommy 

Styrelsen beslutade att föreningen ska skicka påminnelse nr 1 två dagar efter 

förfallodagen. Påminnelsen ska betalas inom 7 dagar. Påminnelse nr 2 ska skickas ut två 

dagar efter förfallodagen för påminnelse nr 1. Påminnelsen ska betalas inom 7 dagar. Text i 

enlighet med beslut på årsmötet 2021. 

 

§ 6 Korrespondens 

a. Ett antal personer har bestridit fakturorna. Styrelsen beslutade om åtgärder 

b. Föreningen har fått en inbjudan till årsmöte för Mellannorrlands 

Seglarförbunds årsmöte lördag 4/12. De bjuder in 3 representanter från varje 

klubb. Anmälan görs per mail till: info@mnsf.y.se senast den 27:e november. 

Fullmakt för röstning lämnas på plats eller mejlas efter inskanning. Anders 

deltar. Mikael Olavi och Roine Pettersson tillfrågas om de vill delta. 
 

§ 7 Övrigt 

a. Mögel i lokalen 

i. Styrelsen beslutade att åtgärda problemet.  

b. Utbildning SVU-akademin om styrelsens ansvar och arbete.  

i. De som vill anmäla sig gör det.  

c. BAS version 3  

i. Ny version av bas 17 feb – 3 mars 

 

§ 8  Nästa möte  

Nästa möte beslutades till 14 dec kl 18. 

 

§ 9  Avslutning 

Tommy tackade för dagens möte och förklarade mötet för avslutat. 
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