
                                   
 
 
 
Protokoll fört vid SMS:s årsmöte för verksamhetsåret 2007 
Plats: Klubbstugan SMS Hamn  
Dag:  Måndagen den 25 februari 2008 
Närvarande: Ca 40 mötesdeltagare 
 
 
§  1. Mötets öppnande: 

Ordf. Sven Andersson öppnade årsmötet för verksamhetsåret 2007, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Övrig till § 15 anmäldes jubileumsidéer och båtregister 
 

§  2.  Fastställande av dagordning: 
Ordf. föredrog dagordning för årsmötet. 
Beslutades godkänna föreliggande dagordning med ovanstående tillägg. 

  
§  3. Val av mötesordförande: 

Till ordf. för årsmötet valdes Sven Andersson. 
 
§  4. Val av mötessekreterare: 

Till sekr. för årsmötet valdes Lena Sjögren. 
 
§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 

Till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet valdes Kjell Wåhlstedt och Per Melin. 
 
§  6. Fråga om mötet behörigen utlysts: 

1. Ordf. informerade att årsmötet utlysts enligt stadgarna i Söderhamns Kuriren och 
Söderhamnsnytt.  

2. Beslutades godkänna att årsmötet var behörigt utlyst. 
 

§  7. Föregående halvårsmötesprotokoll: 
Ordf. föredrog halvårsmötesprotokoll (2007-11-20).  
Årsmötet beslöt att godkänna halvårsmötesprotokollet. 
 

§  8. Verksamhetsberättelse: 
Ordf. föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt framförde ett stort tack till de medlemmar 
och funktionärer som gjort det möjligt att genomföra sällskapets verksamhet under året.  
Beslutades godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.              Bil.1 

 
§  9. Kassaredogörelse:  
  Ordf. föredrog kassaredogörelse.                    Bil.2
                 
§ 10. Revisionsberättelse: 

Lars Petersson föredrog revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2007.                        Bil.3
                               
Beslutades godkänna kassaredogörelse och revisionsberättelse.     
 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   



                           
§ 12. Fastställande av årsavgift: 
 Årsmötet beslutade att årsavgifterna är oförändrade. 400.- kr. / år, samt att inträdesavgiften är 

300.- kr. 
 

§ 13. Motioner: 
  Inga motioner inlämnade. 

  
§ 14. Val: 

1. Val av 5 representanter till HBF:s årsmöte 2008-03-16 i Njutånger: 
Årsmötet beslutade enl. förslag välja Sven Andersson, Per-Arne Åkerström, Elsy Eriksson,        

Hans Melin och Heinz Wessely  att representera SMS vid HBF:s årsmöte . 
 

2. Val av 2 ledamöter till SMS valberedning: 
Föreslogs att sittande valberedning, Stig Eriksson och Hans Inge Hallberg väljes för 2008. 
Leif Hammarström och Elisabet Wåhlstedt, nyval 
 

§ 15. Övriga frågor: 
1. Information från Rolf Levin om båtskjulen: 

Max längd på plåtarna blir 12m. på grund av temperaturen. 
Port 4,5m höga, asfalt på golvet? 
600m2-gräns, brandvägg mellan. 
Storlek på båtskjul: 
5,5X12= ca. 40 000:- 
14X6= ca. 60 000:- 
Ingen nock,  rakt tak ”dasstak” 
Tänkt att ni ska jobba själva, 150:-/timme för ej arbetad tid. 
Elplint till varje skjul. 
Var o en inreder själv. 
Anmälan är avgift på 15 000:-. 
Vi passar på att röja hela planen på en gång. 
Stoppdatum på anmälan blev satt till den 25/2-08 
Tisdagen den 4 mars kl. 18.30 på SMS klubbstuga hålls ett möte för båtskjulsbyggarna. 
 

2. Kommunalt vatten på Orn: 
Ingen ny info om detta. Det är bara att vänta och se hur det löser sig. 
 

3.  Information av utbildningsledaren: 
  Kjell Nordström informerade om VHF-utbildning och att det går att orda träffar om man bara   

vill fräscha upp sig på ämnet. Det är bara att höra av sig, 
Kjell planerar att ta hit en kille från Räddningstjänsten för en temakväll. 

         
4 Ordf. informerade att det bara är tre år kvar till SMS 100 årsjubileum. Medlemmarna 

uppmanades komma med förslag hur jubileet skall firas. Var När Hur? Förslagsvis på Orn 
första helgen i juli 2011, Per-Arne har fått styrelsens uppdrag att tills vidare vara 
”idésamlare”.  

 
5   Per Melin hade förslag om att det skulle finnas båtregister, Kjell berättade att HBF har tagit  

              upp frågan igen. Info skall finnas på namn, tele, båtnamn, klubb och VHF signal. Styrelsen  
              diskuterar vidare i frågan. 
 
 
§ 16. Mötets avslutande: 

Ordf. Sven Andersson avslutade årsmötet med att tacka alla som bidragit till SMS verksamhet 



under arbetsåret 2007. Sven överlämnade en mycket vacker vårbukett till Lars Pettersson som 
kliver av som revisor och tackade honom för en mycket god insats i klubben.  

 Efter mötet serverades kaffe och smörgås. 
  

 
Vid protokollet         Justeras 
 
Lena Sjögren             Sven Andersson 
Sekr.             Ordf. 
 
 
 
Kjell Wåhlstedt          Per Melin 
Justerare           Justerare  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


