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Grundat 1911 
Klubbhus och uthamn 
ENSKÄRSOREN 
 
Protokoll fört vid SMS:s Halvårsmöte tisdagen den 21 november 2006. 
Plats:Klubbstugan SMS Hamn 
Tid:19:00 – 21.00 
Närvarande 24 mötesdeltagare. 
 
§  1. Mötets öppnande: 

 
 Ordf. Björn Eriksson öppnade 2006 års halvårsmöte, hälsade mötesdeltagarna 
 välkomna och förklarade halvårsmötet öppnat. 
 
Anmälan till övriga frågor:  
§ 12: Uthyrning Ornstugan (Hanno Nilsson).  
 

§  2.  Godkännande av dagordning: 
          Beslutades med ovanstående tillägg godkänna föreliggande dagordning. 
 
§  3. Val av mötesordförande: 
 Mötet föreslår Björn Eriksson som mötesordförande. 
 Beslutades välja Björn Eriksson som mötesordförande 
 
§  4. Val av mötessekreterare: 
 Mötet föreslår Sven Andersson 
 Beslutades välja Sven Andersson som mötessekreterare. 
 
§  5. Val av justerare tillika rösträknare: 
 Mötet föreslår: Arne Bergqvist och Bo Goude.   
 Beslutades välja Arne Bergqvist och Bo Goude som justerare tillika rösträknare. 
 
§  6. Fråga om mötet är behörigt utlyst: 
 Per-A. Åkerström informerade om att kallelse skett via annonser i pressen enl. 

stadgarna. 
 Beslutades godkänna kallelse till halvårsmötet. 
 
§  7. Föregående årsmötesprotokoll: 
 Ordf. ”rubrikläste” föregående årsmötesprotokoll, samt kommenterade vissa beslut. 
 Beslutades godkänna föregående årsmötesprotokoll. 
 
§  8 Val: 

1. Val av ordf./medlemsregister inkl. medlemsfakturering: för 1 år. 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Sven Andersson (nyval),  
för en tid av 1 år. 
 

2. Val av 3 st. styrelseledamöter för 2 år: Beslutades enl. valberedningens förslag 
välja Lena Sjögren, Bengt O. Hedman (nyval), och Anders Sköld (omval)  
för en tid av 2 år. 
 

3. Val av 3 st. styrelsesuppleanter för 1 år: Beslutades enl. valberedningens förslag 
välja Lars Lindberg (nyval), P-O. Lindström och Johan Thorsén (omval) för en tid 
av 1 år. 
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4. Val av revisor 2 år. 

Beslutades enl. valberedningens förslag välja Björn Eriksson (nyval),  
för en tid av 2 år. 
 

5. Val av revisorsuppleant för 1 år. 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Kjell Fröjd för en tid av 1 år. 
 

6. Val av 2 st. tävlingsledare för 1 år. 
Frågan hänsköts till styrelsen då det för närvarande inte finns något intresse för 
navigationstävlingar. 
 

7 Val av arbetsledare för SMS hamn för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Erik Eriksson för en tid av 1 år. 
 

8. Val av hamnfogde/arbetsledare på Orn för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Stefan Persson (nyval),   
för en tid av 1 år. 
 

9. Val av ungdomsledare tillika adjungerad i styrelsen för 1 år: 
Valberedningen hade inget förslag utan hänsköt frågan till styrelsen. Inga frågor 
eller förslag till ungdomsverksamhet framkom vid halvårsmötet. 
 

10 Val av båtplatsansvarig tillika adjungerad i styrelsen för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Anders Sköld för en tid av 1 år. 
 

11. Val av IT-ansvarig för 2 år: Beslutades enl. valberedningens förslag: Välja 
Agneta Eriksson för en tid av 2 år. 
 

12. Val av ombud för sjösäkerhet/radio för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Kjell Nordström för en tid av 1 år. 
 

13. Val av miljöombud för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Bengt O Hedman för en tid av 1 år. 
 

14. Val av 1 st. utbildningsledare/informatör för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Per Arne Åkerström för en tid av 1 år. 
 

15. Val pressombud för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Per Arne Åkerström för en tid av 1 år. 
 

16. Val av 2 st. Ornbladsredaktörer för 1 år: 
Beslutades enl. valberedningens förslag välja Per Arne Åkerström och  
Carina Eriksson Hedblom för en tid av 1 år.  

17 Val av 5 st. representanter till HBF:s årsmöte: 
Beslutades bordlägga ärendet till årsmötet. 

 
.§ 9.  Motioner till halvårsmötet: 

1. Motion till Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 
Styrelsen förslår i en motion att Hälsinglands Båtförbunds årsmöte föreläggs på en 
vardagskväll under mars månad med sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
eventuellt ett föredrag. Anledningen till motionen är svårigheten få medlemmar inom 
Söderhamns Motor Sällskap engagera sej en hel lördag. 
Beslutades enl. styrelsens förslag 
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§ 10.  Fastställande av årsmötesdag för verksamhetsåret 2006: 

På förslag av styrelsen beslutades att årsmötesdag skall vara tisdagen den 27 februari 
2007. 

 
§ 11. Val av 3 ledamöter till valberedning 2007: 

Föreslogs att valberedningen väljs på årsmötet. 
Beslutades enl. förslag. 
 

§ 12. Övriga anmälda frågor: 
Information från styrelsen: 
1. Stugsunds Hamn: 

Anders Sköld informerade via sekr. att han kommer att fullfölja utdelningen av 
platser till våren. Sju platser har tillförts, fyra sex- och tre åtta meters. Dessa platser 
är uthyrda. Det som återstår är att ”fixa” den andra bryggan. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

2. Reparation Kaj B –området: 
Erik Eriksson kunde via styrelsen informera att den hjälp ”plusarbetarna” som 
AME lovat ställa upp med fungerat mycket bra. Kajen är ”uppriktad” och mindre 
justeringsarbeten återstår. 
Även renovering av ”pålraden” mot Stugsund har påbörjats. Ny kantskoning som 
förbinder pålarna gör det möjligt för SMS att få en servicebrygga (motionerades om 
förra halvårsmötet), där mindre båtar kan lägga till för av- och pålastning.  
Uppdrogs till sekr. på något sätt uppmuntra ”AME - gänget” och tacka för hjälpen. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

3. Kommunens Kran faxekajen: 
Styrelsen har verkat för den motion som behandlades vid halvårsmötet 2005, 
angående överlåtelse av kranen faxekajen. Kommunens representant Arne 
Tjernström godkänner inte att SMS avhänder sej kranen. Kranen har inte överlåtits i 
SMS ägo och anses ha ett för kommunen kulturellt värde. I och med detta gäller 
inte SMS utredning att kranen skulle kunna överlåtas till enskilda personer. Kranen 
är f.n. avställd. Kommunens företrädare Arne Tjernström har meddelat att 
kommunen är intresserad av engagera sej för att få kranen i ”brukbart skick” samt 
behålla huvudmannaskapet. SMS erbjuds att som tidigare få använda kranen. Avtal 
mellan kommunen och SMS kan vid behov skrivas när kranen besiktigats och 
godkänds av myndigheten. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
  

Förslag att styrelsen får anta entreprenör enl. offertförfrågan (se bilaga). 
1. Förnyelse av el-anläggning kajen B-omr. 

 
2. Koppla ifrån båthus och el-uttag vid båtuppställningsplatserna, förslagsvis mellan 

kl. 22.00 till 08.00. Vi får rapporter från nattvakten att det lyser i båthus, båtar som 
är täckta med presenning har kablar anslutna in till sin båt. Med nedsläckning 
minskar även brandrisken. I bilagda offertförfrågan finns beskrivet hur det skall 
fungera nattetid. Offertförfrågan är ställd till Elia, El och Fastighetsservice samt 
Åke Hagelin.  
För sällskapets förmånligaste offert skall antas på styrelsemötet som är den 12/12 
2006.  
 
Beslut: Mötet beslutade att styrelsen får anta den entreprenör som är 
ekonomiskt lönsammast för sällskapet.  
Beslutet var enhälligt.  
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3. Uthyrning på Orn 
Hanno Nilsson ifrågasatte Styrelsens och Ornkommitténs prissättning av 
Ornstugan. Hanno ansåg att sällskapet har satt för höga hyror för medlemmar både 
vad gäller veckouthyrning och över helger.  
Styrelsen och Ornkommittén fick i uppdrag att se över prissättningen. Även 
bokning av Ornstugan samt rummen i villan bör ses över enl. Hanno.  
Inga beslut fattades utan styrelsen tillsammans med Ornkommittén får se över 
prissättningen och bokningssystemet. 
 

4. Rapport från Bevakningstjänst: 
Elsy Eriksson informerade från bevakningstjänst. Det visar sej att personer som har 
nyckel och tillträde till hamnanläggningen är mycket dåliga att låsa efter sej. Det 
händer att vakten låser vid halvtolv tiden på natten och vid tvåtiden är grinden åter 
upplåst och inga personer finns på området. Många åsikter redovisades av 
närvarande medlemmar.  

 
§ 13. Mötets avslutande: 
         Ordförande tackade alla för visat intresse och tackade för den gångna båtsäsongen.  
         Efter mötet serverades kaffe och smörgås 
 
 
Söderhamn 2006-11-21 
 
 
 
Sven Andersson                                                                    Björn Eriksson 
Sekr.                                                                                      Ordf. 
 
 
 
Arne Bergqvist                                                                     Bo Goude 
Justerare                                                                                Justerare 


