
                                   
 

Protokoll fört vid SMS:s årsmöte för verksamhetsåret 2010 

Plats:  Klubbstugan SMS Hamn  

Dag:  Tisdagen den 22 februari 2011 

Närvarande: 49 mötesdeltagare 

 

§  1. Mötets öppnande: 
Ordf. Sven Andersson öppnade årsmötet för verksamhetsåret 2010, hälsade mötesdeltagarna 

välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§  2.  Fastställande av dagordning: 
Ordf. föredrog dagordning för årsmötet. §7 ändrades från årsmötesprotokoll till 

halvårsmötesprotokoll, därefter beslutades godkänna föreliggande dagordning. 

  

§  3. Val av mötesordförande: 
Till ordf. för årsmötet valdes Sven Andersson. 

 

§  4. Val av mötessekreterare: 
Till sekr. för årsmötet valdes Elisabeth Wåhlstedt. 

 

§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 
Till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet valdes Kjell Wåhlstedt och Ove Sundberg. 

 

§  6. Fråga om mötet behörigen utlysts: 

1. P-A Åkerström informerade att årsmötet utlysts enligt stadgarna i Söderhamns Kuriren och 

Söderhamnsnytt samt även på SMS hemsida.  

2. Beslutades godkänna att årsmötet var behörigt utlyst. 

 

§  7. Föregående halvårsmötesprotokoll: 
Sekreteraren föredrog halvårsmötesprotokoll (2010-11-30).  

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:  
  Elsy Eriksson föredrog kassaredogörelsen.                 Bil.2

                 

§ 10. Revisionsberättelse: 

Claes-Göran Axzell föredrog revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsåret 2010.                        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 2011: 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 400 kronor samt inträdesavgift 300 kronor. 

Årsmötet hade inga invändningar och beslutade godkänna. 

 



Här gjordes det en paus i årsmötesförhandlingar för att Göran Grudén-Svensson från 

Kustbevakningen samt Per-Yngve Velander från Polisen (med ett förflutet som sjöpolis i 

Stockholm) gärna ville informera lite om förhållningssätt samt arbetsmetoder när det gäller att 

kontrollera nykterhet till sjöss.  Anders Torén inledde med att läsa ett inlägg ur Atlantica-

tidningen just om den nya lagen samt kustbevakningens utökade befogenheter vid 

nykterhetskontroller. Skribenten tillhörde uppenbarligen det kritiska lägret. Göran tackade för 

en bra öppning och gav sedan information om hur de arbetar med detta samt berättade även om 

hur de bedömer olika situationer. Årsmötesdeltagarna passade också på att lufta sina känslor i 

frågan.  Göran informerade även om att det ligger förslag på en ny fiskelag som om den blir 

verklighet inte kommer att bli populär.  

 

§ 13. Motioner: 

Årsmötet behandlade den tidigare bifallna motionen från Anders Torén.  

Eftersom den innebär stadgeändring måste det behandlas på två medlemsmöten, vilket detta 

årsmöte var det första. Så detta ska upp på kommande halvårsmöte innan det träder i kraft. 

Årsmötet beslutade bifalla stadgeändringen. 

 

§ 14. Val: 
1. Val av 5 representanter till HBF:s årsmöte 2011-03-13 kl. 14.00 klubblokalen i Sandarne 

BK:s klubblokal 

Årsmötet beslutade enl. förslag välja B-O Hedman, Sven Backlund, Helen Lundberg, 

Henrik Lindström samt Lars Lundberg.   

 

§ 15. Information från styrelsen: 

1. Försäljning båthus. Sven Andersson informerade om anbudsförfarandet vid försäljningen av 

SMS hyrbåtskjul. Stig Frånlund (hyrestagare) undrade när de som hyr ska vara ute och svaret 

är att de nya ägarna tillträder 2011-07-01. 

 

2. Kommunens uppsägning av arrenden med SMS: Sven Andersson informerade 

mötesdeltagarna att kommunen har sagt upp alla gällande avtal med SMS, det innefattar 

såväl arrendeavtal som skötselavtal. Avtalen ska omförhandlas under 2011.  

 

3. Information från jubileumskommittén: Per Melin berättade att kommittén har bestämt att 

firandet kommer att ske under 1 dag, tidigare hade det diskuterats om 2 dagar, men nu är det 

klart att det blir 1 dag. Lasse Mårtensgård har kontaktat SMS och visat intresse från Kurirens 

sida. Per Melin påtalade också att det kommer att behövas både extra bojar och flytbryggor 

för att kunna ta emot så mycket jubileumsfirare som möjligt. 

 

4. Utbildning: Anders Torén tog upp frågan om utbildning av kranförare såväl befintliga som 

eventuellt nya. Nya styrelsen får i uppdrag av årsmötet att undersöka både 

utbildningsmöjligheter för kranförare samt försäkringar vid kranlyft. Det diskuterades även 

om att kranförar-gänget behöver föryngras. 

         

§ 16. Övriga frågor: 

1. Lasse Burefjord påtalar problemen vid Y-bomsplatserna vid Lantmannen: ingen el, inget 

vatten, ingen lastzon och dåligt med parkeringar och ändå är det de dyraste platserna. SMS 

har redan tidigare tagit upp detta med kommunen men lovade att stöta på i frågan igen. 

 

2. Båtloppis på Stugsundskajen. P-A Åkerström berättade att det kommer att anordnas ett 

båtloppis lördagen den 28/5 kl 11-15. Sandarne Båtklubb kommer att ställa dit bord som 

intresserade får hyra för 20:-/st. Åkerströms Mekaniska Verkstad samt Båthuset deltar också 

som ”utställare” samt att de står för annonskostnader. 

 



§ 17. Mötets avslutande samt avtackning avgående ledamöter. 
Ordf. Sven Andersson avslutade årsmötet med att tacka alla som bidragit till SMS verksamhet 

under arbetsåret 2010. 

B-O Hedman överlämnade blommor till avgående ordförande Sven Andersson, avgående 

sekreterare Elisabeth Wåhlstedt, avgående styrelseledamot Ove Sundberg. Dessutom avgick 

Göran Nyström och Johan Thorsén men de var ej närvarande. Samtliga blev tackade för en god 

insats för klubben. 

Den tillträdande ordföranden Sven Backlund presenterade sig för de närvarande. 

 Efter mötet serverades kaffe och bulle. 

  

 

Vid protokollet         Justeras 

 

 

 

Elisabeth Wåhlstedt        Sven Andersson 

Sekr.             Ordf. 

 

 

 

 

Kjell Wåhlstedt          Ove Sundberg 

Justerare           Justerare  
 

 



Östansjö 16 nov. 2010 

 

Motion ställd till SMS 30/11 2010 

 

Syfte: 

Att öka medlemmarnas delaktighet i SMS. 

Bakgrund: 

Jag upplever de två årsmötena som resursslöseri, då två möten skall behandla val, 

ansvarsfrihet, ekonomi mm.  

Av någon anledning kallas ett möte för halvårsmöte, i så fall fyra månader sent. 

Förslag: 

Ändra stadgarna så att man har ett årsmöte och sedan höstmöte och vårmöte, som då blir 

sammankomster för medlemmarnas och styrelsens aktuella frågor. 

Avslutning: 

SMS är inte värd vara sällskapet som har två årsmöten och ingen årsfest tycker 

 

Anders Torén 

Anders Torén 

 

Ordf. Sven Andersson har tagit del och stödjer av motionen.  





  
 

Verksamhetsberättelse för Söderhamns Motorsällskap verksamhetsåret 2010. 
 

Styrelsen för Söderhamns Motorsällskap får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 

2010-01-01 – 2010-12-31.  

 

Styrelsen har avhållit 12 ordinarie protokollförda sammanträden under året.  

 

Halvårsmötet hölls 2010-11-30 med ett fyrtiotal medlemmar närvarande. 

 

Utöver dessa sammanträden har styrelsen via internet haft fortlöpande kontakt i angelägna 

ärenden. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande Sven Andersson, vice ordförande Bengt-Olov Hedman, kassör Elsy Eriksson, 

sekreterare Elisabeth Wåhlstedt. Styrelseledamöter har varit: Per-Arne Åkerström, Erik 

Eriksson och Ove Sundberg. Styrelsesuppleanter har varit Johan Thorsén, P O Lindström och 

Hans Melin.  

 

Medlemsantalet har under året minskat med 5 personer och var vid årets slut 509 personer.  

39 personer har under året beviljats inträde, 19 medlemmar har begärt och beviljats utträde 

och 25 personer har strukits på grund av bristande betalning under verksamhetsåret. 

 

Antalet båtar i föreningen har varit 461, fördelade på 67 segelbåtar och 394 motorbåtar. 

Naturligtvis har vi många medlemmar som har sina båtar vid privatbryggor och 

sommarstugor. 

Sällskapet har inget båtregister och kan därför inte exakt ange antalet båtar.  

 

Verksamheten i föreningen har varit fortsatt bra, alla medlemmar arbetar ideellt och inga 

större dramatiska händelser har inträffat, vi har varit befriat från olycksfall vid t.ex. 

takskottning mm. 

 

Under året har det fakturerats avgifter fördelade på årsavgifter, båtplatsavgifter, vinter- 

platsavgifter.  

Vad gäller båtplatsavgifter och vinterplatsavgifter har intäkterna förbrukats till underhåll och 

förnyelse av våra hamnanläggningar. Vi har även ersatt kommunen enl. de avtal som vi 

tecknat.  

 

På vår hemsida www.sms-soderhamn.se finns vår verksamhet i ord och bild. Hans Fryklund 

är vår IT- ansvarige och sköter vår hemsida på ett mycket ”proffsigt” sätt. 

 

 

SMS Hamn har underhållits och förbättras under verksamhetsåret.  

Underhåll av elanläggningen har till stora delar utförts både av entreprenörer och hamn- 

kommittén. Bojar och bojkättingar har efter behov byts ut. 

 

SMS Hamn är ”unik” med vår 7 tons hamnkran som är till stor glädje när det är dags för 

sjösättning. Kranen ger ett bra tillskott till SMS verksamhet och är självförsörjande i drift och 

underhåll. Modernisering till ”radiostyrning” pågår och skall vara klar till våren.  

http://www.sms-soderhamn.se/


  

 

Hamnplanen har utökats och när båtarna sjösatts är det meningen att alla båtvagnar (som inte 

har tillgång till eget båthus) skall ställas upp på C-området. Båtar som legat på land i flera år 

och ser ut att vara i dåligt skick flyttas efterhand till C-området.  

 

Vi har haft hjälp av Söderhamns Resurscentrum med underhåll, röjning, transporter mm.  

 

Motorbyte på SMS traktor har utförts under 2010, Per-Arne Åkerström har levererat en 

fabriksrenoverad motor. Stig Eriksson och Hans Hansson har skött monteringen samt Stig 

Eriksson har svarat för målning och ”uppsnyggning” av hela maskinen. Hans Melin som skött 

större delen av snöröjningen har varit nöjd med vår nyrenoverade traktor. (Åkerströms 

mekaniska verkstad har skriftligen förlängt garantitiden då en del justeringsarbete skall 

utföras). 

 

Ornkommittén har kallat till välbesökta arbetsdagar. Underhåll fastigheter, nytt kök bryggor 

mm. 

Besöksfrekvensen på Orn har ökat i år till ca: 1794 personer. Besökande båtar har ökat till 

520 motor- och segelbåtar. Ett 100-tal personer har sovit över i ”hytterna” på övre våningen i 

klubbstugan. För timmerstugan har det redovisats 4 000 kr i intäkter, eftersom vi hyr ut  

per/ dygn vet vi inte hur många personer som övernattat. Orndagen bidrar naturligtvis till den 

höga besöksfrekvensen.  

Våra medlemmar har ”hittat sitt sommarparadis” och många åker ut under veckan och stannar 

över helgen.  

SMS har även i år arrangerat Orndagen. Skärgårdsbåten MS/Moa stod för en uppskattad 

båttur ut till Orn.  

MS/Moa låg även i år vid kaj och serverade ångbåtsbiff med tillbehör. Möjlighet att köpa 

glass var populärt bland besökarna. 

 

Styrelsen har beslutat att arrangera SMS 100 års jubileum 2011-07-02 i stället för Orndagen 

och avser fortsättningsvis varje år anordna Orndag första lördagen i juli. 

 

SMS kommer under 2011 starta utbildning för ungdomsverksamhet och har då möjlighet att 

tillgodogöra sej bidrag från Hälsinglands Båtförbund. 

 

Beträffande sällskapets ekonomi hänvisas till den ekonomiska rapporten. 

 

Stugsunds hamn: 

Det gångna året präglas framför allt av muddringsarbetet som pågår samt renovering och 

inköp av bryggor. 

 

Den muddring som utfördes i våras och ända in på försommaren 2010 blev inte tillräcklig 

enligt de prover som tagits och därför startade fas 2 av muddringen i slutet av oktober 2010. 

Tyvärr fick arbetet avbrytas då vintern med snö och kyla kom rekordtidigt runt den 10 

november 2010. 

 

Tidplan för det återstående muddringsarbetet är idag oklart men den västra bryggan ligger 

förtöjd och infryst intill den östra bryggan. Så fort tidplanen är känd kommer den att meddelas 

SMS styrelse! 

 

Så fort arbetet är avslutat så kommer förhandlingar med Söderhamns Kommun att återupptas 



avseende ekonomisk ersättning till SMS för de besvär och problem som båtägarna i Stugsund 

har drabbats av. 

  

Förra årets besvärliga isläge gav de gamla bryggorna rejält med stryk och en bedömning 

gjordes att fyra nya flytbryggor behövde köpas in som ersättning vilket också skedde. Under 

tiden utfördes ett omfattande renoveringsarbete på de gamla bryggorna som efter den åtgärden 

gick att använda t.v. 

 

De inköpta bryggorna förvaras på land i Stugsunds hamn och när isen har gått får vi besikta 

bryggorna hur denna vinter har påverkat dem och därefter fatta beslut om vad som skall göras 

med de nyinköpta bryggorna. 

 

Styrelsen framför sitt varma tack till de medlemmar, funktionärer och Söderhamns Kommun 

som med sina insatser gjort det möjligt att genomföra sällskapets verksamhet under det 

gångna året och ser fram mot ett trivsamt jubileumsår 2011.  

 

   
 

 

 Söderhamn 2011-01-24 

 

Styrelsen 

 

 

----------------------                      ---------------------------                       ------------------------    

Sven Andersson          Bengt- O Hedman                          Elsy Eriksson      

Ordförande           Vice ordförande                                 Kassör 

 

 

----------------------                         ------------------------                         ----------------------- 

Elisabeth Wåhlstedt           Per- Arne Åkerström                        Erik Eriksson                                   

Sekreterare                                   Styrelseledamot                                 Styrelseledamot 

 

 

------------------------                            

Ove Sundberg          

Styrelseledamot                                                         


