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

 

Protokoll styrelsemöte 2022-03-22 
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 20,00 

Kallade:   

• Styrelsens ledamöter och suppleanter 

• Hamnkaptener vatten och land  

 

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 Del av mötet 

Martin Eklund Hamnkapten land Ja 

Tomas Sandberg Hamnkapten vatten Ja 

   

 

 

 

Ärende Förslag och underlag 

§ 1 Öppnande 

 

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 3 Föregående protokoll 2022-

02-22 

 

Uppföljning av punkter: 

Abonnemang Telia  

Anders har tagit över abonnemanget till en kostnad 

av 500 kr.  

Information om styrelse och funktionärer  

Anders har skrivit en presentation om sig själv. 

Yvonne distribuerar till alla i styrelsen. Därefter 

skriver var och en om sig själva. Presentationerna 

ska delges medlemmarna.  

 

§ 4 Arbetsuppgifter till 

arbetslistan som ska bemannas  

Punkten tas med till nästa möte. Morgan förbereder en 

arbetslista. 
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§ 5 Traversbygget, miljöprover, 

flytt av bryggor 

 

Föreningen ska hos Länsstyrelsen ansöka om tillstånd för 

vattenverksamhet. Anders, Folke och Morgan arbetar vidare 

med frågan. 

 

§ 6 Ekonomisk rapport 

 

Per informerade om det ekonomiska resultatet.  

 

Styrelsen beslutar att utse Per Edén till föreningens 

deklarationsombud. 

 

§ 7 Korrespondens 

• Inkommet  

• Avsänt 

 

Inkommen korrespondens: 

Uppsägning av medlemskap Tord Hansson. Ärendet 

hanteras i enlighet med fastställda rutiner.  

 

Fråga om hållbarhetsprojekt. Vi lägger frågan till 

handlingarna. 

 

§ 8 SBS ordningsföreskrifter  

 

Punkten tas med till nästa möte. Samtliga förbereder sig på 

ärendet, se hemsidan 

http://www.sorakersbs.se/?page_id=68 

 

§ 9 Föredrag och föreläsningar Lars informerar om planer för föredrag och föreläsningar. 

 

Han har kontaktat båtklubbarna i Timrå kommun. De vill 

gärna få inbjudan till kommande evenemang.  

 

Lars har även haft kontakt med båtklubbar i Sundsvall om att 

samordna utbildningar av olika slag. 

 

Mer information kommer. 

 

§10 Övrigt. 

 

Styrelsen beslutar att det finns möjlighet till förvaring av båt 

inom hamnområdet för den som har ett långtidsprojekt. I så 

fall kan medlemmen kontakta styrelsen för att komma 

överens om en lösning. 

 

Styrelsen vill gärna att vi lägger till en länk till BAS på 

hemsidan. 

 

Styrelsen ska förtydliga att det får vistas max 50 personer i 

klubbhuset. 

 

§11 Nästa möte 

 

2022-04-26 kl 18-20 

§12 Avslutning Anders tackade för ikväll och avslutade mötet. 

 

 

http://www.sorakersbs.se/?page_id=68

