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

 

Protokoll 2022-04-27 
 

 

Plats: Klubbstugan (bokat den i BAS) 

Tid: 18,00 – 21,30 

Kallade:   

 

Namn Roll Närvarande 

Anders Åström Ordförande Ja 

Folke Nyström Vice ordförande Nej 

Per Edén Kassör Ja 

Yvonne Westerlund Sekreterare Ja 

Morgan Evensson Ledamot Ja 

Lars Berntzén Suppleant Ja 

Roine Pettersson Suppleant Nej 

Martin Eklund Hamnkapten land Ja 

Tomas Sandberg Hamnkapten vatten Ja 

Tommy Kling  Ja  

 

 

Ärende Förslag och underlag 

§ 1 Öppnande 

 

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

§ 3 Föregående protokoll 2022-

03-22 

 

Uppföljning av punkter från föregående protokoll: 

Information om styrelse och funktionärer  

Anders har skrivit sin presentation. Övriga ska 

skriva och maila till Yvonne. Punkten kvarstår. 

 

§ 4 Arbetsuppgifter till 

arbetslistan som ska bemannas  

Morgan har tagit fram underlag i form av behov inkl bedömd 

insats i timmar, se bilaga. Ca 240 timmar. Sedan tillkommer 

arbete genom utsjöbryggorna och kommande arbete med bryggor 

i hamnen (traversbygget). Årets tillgängliga arbetstimmar är 

drygt 800 timmar. 

 

Föreningen för utsjöbryggorna har en arbetslista med 

arbetsuppgifter som det saknas resurser för att genomföra. 

Föreningen vill därför upplösas. Om SBS medlemmar gör arbete 

åt utsjöbryggorna får de skriva upp tiden i SBS. 
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Martin har pratat med kommunens representant angående  

förslag att tillsätta ansvariga för att hantera Åkeröviken under 

säsongen. Vi avvaktar svar från kommunen. 

 

§ 5 Traversbygget, miljöprover, 

flytt av bryggor 

 

Status och fortsatt arbete. Anders kommer att lämna in ansökan 

till Länsstyrelsen för tillstånd om vattenverksamhet. SBS gör 

ombyggnaden av miljöskäl. Vi slipper använda nuvarande kran 

samt att vi får möjlighet till en spolplatta. 

 

§ 6 Ekonomisk rapport 

 

Anders har ringt till samtliga som inte har betalat sina fakturor.  

 

Tommy tar hand om faktureringen för nya medlemmar. 

 

Tommy avstår följande delar i BAS: 

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

och skicka ut påminnelser.  

 

Fakturering av hyror sker av Per.  

 

Samtliga transaktioner som ska bokföras kräver ett 

underlag/verifikat. 

  

§ 7 Korrespondens 

• Inkommet  

• Avsänt 

 

Händelser efter senaste styrelsemötet 

• Utsjöbryggornas intresseförening. Protokoll bifogas. 

Medlemsavgift 10 kr/båt. Årsmöte 26 april kl 18,30. 

• Faktura från Västernorrlands båtförbund 

 

§ 8 SBS ordningsföreskrifter  

 

Genomgång, se hemsidan 

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

Styrelsen föreslår följande ändring av ordningsföreskrifterna: 

Bokad vaktnatt kan ändras fram till 21 dagar innan. 

 

Ändringen föreslås och beslutas på kommande medlemsmöte. 

 

§9 Inför sjösättningen Folke ansvarar för att det finns sjösättningsteam 21 maj, 4 juni 

resp 18 juni. Information om hur sjösättningen går till ges till 

medlemmarna vid vårmötet. 

 

§10 Information om bokning Styrelsen gör en utförlig instruktion och information om nattvakt. 

Tommy skickar ut den till alla medlemmar. 

 

§11Reparation av 200-bryggan Tomas och Morgan tar fram en plan för arbetet. 

 

§12 Inköp av pikétröjor Styrelsen beslutar att uppdra till Ronny Svensson att ta fram 

design- och kostnadsförslag för inköp av pikétröjor för 

försäljning till medlemmarna. 

 

http://www.sorakersbs.se/?page_id=68
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§13 Övrigt. 

 

Vårmöte sker 18 maj kl 18,00 inkl fika. Styrelsen lyssnar till 

medlemmarnas förslag och berättar om verksamheten och svarar 

på frågor.  

 

Det finns flera förslag för att ersätta nuvarande dieseltank. 

• SBS köper in en entreprenad-tank för diesel.  

• Mittoljor kommer till båtklubben vid bestämda tider.  

• Inköp av tankvagn som inte kräver ett tillstånd.  

Anders och Sten tar fram förslag och konsekvenser inför 

vårmötet. 

 

Lördag 2 juli kommer SBS arrangera en sjösäkerhetsdag inkl en 

loppis. På kvällen blir det en grillkväll för medlemmarna. Lars 

ansvarar för arrangemanget. 

 

Per rensar i SBS mailbox. Vi sparar mail ett år bakåt i tiden. 

 

§14 Nästa möte 

 

2022-05-18 kl 17,00 – 18,00. Därefter vårmöte för alla 

medlemmar kl 18,00 

§15 Avslutning Anders tackade för ikväll och avslutade mötet. 

 

 


