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

 

Protokoll styrelsemöte 2022-10-02 
 

 

Plats: Klubbstugan (bokat i BAS) 

Tid: 18,00 – 20,00 

Närvarande:   

 

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 Nej 

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-

06-14 

 

Styrelsen arbetar vidare med frågan för att hitta en tank på minst 

3 kubik.  

§ 4 Arbetstimmar Det mesta av arbetet är klart. Vi planerar en till arbetsdag 22 

oktober för att genomföra återstående arbeten för de som inte har 

gjort sina timmar.  

§ 5 Ekonomi 

 

Per informerade om preliminär årsredovisning per sista aug. 

Styrelsen gick igenom obetalda fakturor och båtar som står kvar 

på land efter sjösättning, dvs de som ska betala året-runt-avgift. 

§ 6 BAS ny version Tommy har gått två digitala utbildningar och Yvonne har gått en 

utbildning. Claes Åkerlund har erbjudit sig att vara BAS-ansvarig 

och ska få utbildning så snart som möjligt.  

§ 7 Korrespondens 

• Inkommet  

• Avsänt 

Händelser efter senaste styrelsemötet 2022-06-14 

• Skrivelse Utsjöbryggornas förening. Informationen läggs 

till handlingarna. 
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 • Tavla skänkes som föreningen gärna tackar ja till. 

• Medelpads räddningstjänst har gjort en oanmäld tillsyn 

enl LSO 2§2. Thomas tar ansvar för att 

uppföljningspunkterna blir åtgärdade. 

• Säl och skarv 6 okt. Informationen läggs till 

handlingarna. 

• Info från Mellannorrlands seglarförbund. Informationen 

läggs till handlingarna. 

• Köpekontrakt båthus. Ägarbytet är registrerat i BAS. 

§ 8 Övrigt. 

 
• Alla går inte sina nattvakter. Under 29 nätter har det 

hittills saknats bokade nattvakter. Styrelsen kommer att 

ringa till alla som inte har satt upp sig på nattvakt för att 

fråga varför. Folke ringer.  

• Stuggruppen vill byta datum för PUB-afton till 12 

november. Yvonne informerar alla medlemmar. 

• Telefonen i klubbstugan fungerar ej. Anders kollar upp 

det. 

• PRO har blivit av med alla sina akvarell-block. Yvonne 

skickar ut ett mail till medlemmarna. 

• Mastskjulet kan användas.  

• Båtmotorn på Bustern behöver renoveras.  

§9 Nästa möte 

 

Tisdag 18 oktober kl 18.00 i klubbstugan. 

§10 Avslutning Anders tackade för ikväll och avslutade mötet. 

 


