
 
 

Protokoll fört vid SMS:s halvårsmöte 2010 

Plats: Klubbstugan SMS Hamn  

Dag:  Tisdagen den 30 november 2010 

Närvarande: 33 mötesdeltagare 

 

§  1. Mötets öppnande: 
Ordf. Sven Andersson öppnade 2010 års halvårsmöte, hälsade mötesdeltagarna välkomna och 

förklarade halvårsmötet öppnat. 

§1:1, Ljuständning och tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar. 

§1.2 Anmälan Övriga frågor: § 12.4 Kjell Nordström. § 12.5 Anders Torén. 

 

§  2.  Fastställande av dagordning: 
Ordf. föredrog dagordning för halvårsmötet. 

Beslutades godkänna föreliggande dagordning. 

  

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

 

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

 

§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 
Till protokolljusterare tillika rösträknare för halvårsmötet valdes Leif Hammarström och Stig 

Pudas. 

 

§  6. Fråga om mötet behörigen utlysts: 

1. Per-Arne Åkerström informerade om hur halvårsmötet utlysts enl. stadgarna. 

2. Beslutades godkänna att halvårsmötet var behörigt utlyst. 

 

§  7. Föregående Årsmötesprotokoll: 
Sekreteraren föredrog årsmötesprotokoll (2010-02-23).  

Halvårsmötet beslöt att godkänna årsmötesprotokollet. 

 

§  8. Val av: 

1. Ordförande 1 år – Nyval Sven Backlund. 

2. 3 st styrelseledamöter 2 år – Omval B-O Hedman, Nyval Helene Lundberg, Ulf Marcusson.  

3. 3 st styrelsesuppleanter 1 år – Omval PO Lindström, Hans Melin, Nyval Karl-Arne Frisk. 

4. Revisor 2 år – Omval Claes-Göran Axzell. 

5. Revisorsuppleant 1 år – Omval Kjell Fröjd. 

6. Medlemsregistrering SMS och SBU inkl. medlemsfakturering 1 år – Omval Sven Andersson  

7. Tävlingsledare 1 år – Nyval Mats Gunnarsson, P-O Persson. 

8. Arbetsledare SMS Hamn 1 år – Omval Hans Melin 

9. Arbetsledare Stugsunds Hamn 1 år – Nyval Clas Nordin. 

10. Hamnfogde/Arbetsledare på Orn 1 år – Omval Stefan Persson. 

11. Ungdomsledare 1 år – Nyval Lars Lundberg, Henrik Lindström. 

12. Båtplatsansvarig 1 år – Omval Hans Melin. 

13. Ombud för sjösäkerhet/radio 1 år – Omval Kjell Nordström. 

14. Miljöombud 1 år – Omval Bengt-O. Hedman. 

15. Utbildningsledare/informatör 1 år – Omval P-A Åkerström. 

16. Pressombud 1 år – Omval P-A Åkerström. 

17. 2 st Ornbladsredaktörer 1 år – Omval P-A Åkerström, Claes Eriksson. 

18. 5 st representanter till HBF:s årsmöte utses på årsmötet 22 feb.-11. 



 

 

§ 9. Motioner: Anders Torén, se bilaga. Halvårsmötet beslutade tillstyrka motionen och 

styrelsen kommer även gå igenom hela stadgarna och se om något mer behöver förnyas.   

  

 

§ 10. Fastställande av årsmötesdagen för verksamhetsåret 2010 

  På förslag av styrelsen beslutades att årsmötesdag skall vara tisdagen den 22 feb.-11. 

 

 

 

§ 11. Val av ledamöter till valberedning 2010. 

Valberedningen består av Jan Stjernstedt, Hans Hansson samt Rolf Engman. Dessa är invalda 

i den ordningen. Men samtliga önskar kvarstå. 

 

 

§ 12. Övriga anmälda frågor: 

 

1. Försäljning av SMS båthus, se bilaga. 

Stig Frånlund diskuterade rättvisan i förfarandet av försäljningen. Styrelsen framhöll att det 

mest rättvisa gentemot de övriga 550 medlemmarna trots allt är en anbudsförsäljning. Det 

diskuterades olika förslag, men halvårsmötet röstade för styrelsens förslag. 

 

 

2. Information från jubileumskommittén: 
Per Melin informerade om att han har kontaktat Lennart Svedberg (f.d. Kuriren-

medarbetare). Kommittén har ännu inte haft någon sammankomst. Per redogjorde för lite 

olika idéer han hade: 2 dagars evenemang (fredag 1/7 o. lördag 2/7) varav fredagen firas 

längs kajen i Söderhamn och lördagen viks för Orn, eventuellt en eskader ut till Orn. 

Ytterligare förslag mottages tacksamt. Röster hördes för att ordna ett lotteri, årsbok, 

båtloppis. Det beslutades att kommittén + Ornkommittén måste träffas snarast så de kan 

lägga fram ett färdigt förslag till 100-årsfirande för årsmötet den 22 februari 2011. När det 

gäller förslag finns redan en mailadress på hemsidan för detta, hittills har inga förslag 

inkommit. Kontakt bör tas med SBU. 

 

 

  3. Elmätare i båtskjulen: 

Halvårsmötet beslutade att alla måste ha installerat sin undermätare senast 31/12 2010. De 

som inte har gjort detta kommer att bli utan el efter årsskiftet. Alla båthusägare måste läsa av 

sin elmätare och skicka in ny mätarställning senast 31/12 -10. Länk för detta finns på SMS 

hemsida. 

 

 

4. Kjell Nordström 

Kjell informerade om att Kustbevakningen vill komma ut till båtklubbarna och diskutera 

sommarens nyhet (rätten att begära utandningsprov). Kjell N vill ordna en temakväll med Kbv 

och polis som föredragande. Halvårsmötet beslutade att det var en bra idé. 

 

 

5. Anders Torén. 

Anders undrade om man har reklamerat ärendet med den ”nya traktormotorn” som inte går 

som den ska. Per-Arne Åkerström berättade att han har pratat med leverantören och han 

väntar på en packning. P-A kommer att byta den när den kommer. 

 

 

 



 

§ 13. Mötets avslutande: 
Ordf. Sven Andersson tackade alla för visat intresse och tackade för den gångna båtsäsongen. 

Efter mötet serverades kaffe med bröd.  

 

 

Söderhamn 2010-11-30 

 

 

       

Elisabeth Wåhlstedt        Sven Andersson 

Sekr.             Ordf. 

 

 

 

Leif Hammarström         Stig Pudas 

Justerare           Justerare  
 


