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

 

Protokoll styrelsemöte 2022-02-22 
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 20,00 

Kallade:   

 

Namn Roll Närvarande 

Anders Åström Ordförande Ja 

Folke Nyström Vice ordförande Ja 

Per Edén Kassör Ja 

Yvonne Westerlund Sekreterare Ja 

Morgan Evensson Ledamot Ja 

Lars Berntzén Suppleant Ja 

Roine Pettersson Suppleant Ja 

Martin Eklund Hamnkapten land Ja 

Tomas Sandberg Hamnkapten vatten Ja 

Tommy Kling Adjungerad punkt 3-5, deltog 

hela mötet 

Ja 

 

 

 

Ärende Förslag och underlag 

§ 1 Öppnande 

 

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 3 BAS Tommy gick igenom vad som behöver hanteras i BAS. 

Styrelsen beslutade följande: 

 

BAS-ansvarig 

Den är registrerad hos SBU, får information om nyheter och 

kan vara lokal utbildare. Den håller medlemsregistret 

uppdaterat. Tommy tar den rollen. 

 

Ekonomisk hantering 

Skicka ut fakturor, läsa in OCR, kolla att alla fakturor är 

betalda och skicka ut påminnelser. Tommy hanterar dessa 

uppgifter men Per lär sig allt eftersom för att eventuellt kunna 

ta över längre fram. 
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Övriga debiteringar 

Skicka fakturor för stughyra, hyra av bastu, båtlyft etc. Tommy 

hanterar dessa uppgifter tills vidare. 

 

Bokningsschema 

Administrera bokningsscheman för klubbstugan (med 

bokningstider 9-13, 13-17, 17-21 eller dygn 13-13), bastu ( 9-

15, 15-23) sjösättning, upptagning, vaktschema som kan bokas 

från 21 april (1 maj – 31 okt) och arbetslista. 

Tommy hanterar detta. 

 

Medlemshantering 

Lägga in och ta bort nya medlemmar som anmäls till Tomas 

Sandberg eller Anders Åström. Tommy hanterar detta. 

 

Grinddatabasen (ej BAS) 

Grinddatabasen administreras av Tommy, Martin, Rune och 

Ronnie. Tommy lägger till Tomas. 

 

När den nya versionen av BAS är tillgänglig ska styrelsen delta 

i utbildning för att lära sig funktionerna. 

 

§4 Abonnemang Telia 

 

SBS har ett abonnemang för TV och internet från Telia.  

 

Det finns ett abonnemang hos Telia avseende Fello som gäller 

grinden.  
§5 Dator Föreningen har en dator, som ingen har behov av. Den förvaras 

i klubbstugan tills vidare. 

§6 Föregående protokoll 

2022-01-30 

 

Uppföljning av punkter: 

• Kontakt medlem  

o Anders har haft kontakt. 

• Miljöombud VNBF.  

o Folke har anmält att han är miljöombud. 

• Mail SBS kassör. 

o Per använder sin egen mail. 

• Information om styrelse och funktionärer  

o Anders skriver en presentation om sig själv och 

skickar till Yvonne som distribuerar till alla i 

styrelsen. Därefter skriver var och en om sig 

själva. Presentationerna ska delges 

medlemmarna.  

§7 Aktivitetsplan för 2022  Styrelsen uppdaterade aktivitetskalenders för 2022, se bilaga. 

Den ska publiceras på hemsidan och anslås i klubbstugan 

§8 Arbetsuppgifter till 

arbetslistan som ska 

bemannas och förslag till 

arbetsdagar 

Morgan ska kalla samman arbetsgruppen för att ta fram behov 

av arbeten som behöver genomföras, inkl bedömd insats i 

timmar.  Därefter sker information till alla medlemmar. 

 

§9 Solskydd Styrelsen beslutar att stuggruppen köper in solskyddsgardiner 

till klubbstugan. Beräknad kostnad 1 400 kr 

§10 Korrespondens Inkommen korrespondens: 
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• Inkommet  

• Avsänt 

 

• Rapport från havsmiljöinstitutet 

o Yvonne mailar ut rapporten till alla i styrelsen. 

§11 Traversbygget, 

miljöprover, flytt av 

bryggor 

 

Folke har haft möte med kommunens miljökontor angående 

resultatet från miljöproverna.  

 

Eftersom SBS ska gräva i vattnet behöver vi tillstånd från 

Länsstyrelsen. Om SBS använder massorna som grävs upp, är 

det lättare att få tillstånd för åtgärden. SBS gör beräkningar av 

vilka volymer som förväntas att grävas upp och som behövs för 

bygget av travers. Folke, Anders och Morgan skriver och 

lämnar in en ansökan till Länsstyrelsen.  

 

Avgift för ansökning ca 1 600 kr.  

 

§12 Ekonomisk rapport Per har reviderat resultat- och balansräkning för 2021. 

Resultatet justeras något, men nu är balansräkningen korrekt 

inför kommande bokslut. 

§13 Övrigt. 

 
• Hamnkapten land eller vatten tar emot nyckel från 

medlem som utträder ur klubben.  

 

• SBS ordningsföreskrifter gås igenom vid nästa 

styrelsemöte. 

 

• Mastkranen kompletteras med en anordning för att 

möjliggöra lyft av masterna rakt ovanifrån. På så sätt 

blir det både enklare och säkrare att masta av och på. 

Kostnad ca 5 000 kr. Morgan beställer. 

 

• Lars informerar om föreläsningar och utbildningar. Det 

finns ett förslag att vi ordnar ett föredrag inkl förtäring 

på Folkets Hus. Lars återkommer med mer information. 

 

§14 Nästa möte 

 

22 mars 2022 kl 18,00 – 20,00 

§15 Avslutning Anders tackade för ikväll och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åström   Yvonne Westerlund 

Ordförande    Sekreterare 


