Protokoll fört vid SMS:s halvårsmöte 2007
Plats: Klubbstugan SMS Hamn
Dag: Tisdagen den 20 november 2007
Närvarande: 29 mötesdeltagare
§ 1. Mötets öppnande:
Ordf. Sven Andersson öppnade 2007 års halvårsmöte, hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade halvårsmötet öppnat.
§1:1, Parentation av under året avlidna medlemmar ströks då ingen kände till att någon avlidit.
§ 2. Fastställande av dagordning:
Ordf. föredrog dagordning för halvårsmötet.
Beslutades godkänna föreliggande dagordning med ovanstående tillägg.
§ 3. Val av mötesordförande:
Till ordf. för halvårsmötet valdes Sven Andersson.
§ 4. Val av mötessekreterare:
Till sekr. för halvårsmötet valdes Lena Sjögren.
§ 5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet:
Till protokolljusterare tillika rösträknare för halvårsmötet valdes Arne Bergqvist och Hans
Melin.
§ 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:
Ordf. föredrog årsmötesprotokoll (2007-02-27).
Halvårsmötet beslöt att godkänna årsmötesprotokollet.
§ 8. Val av:
1. Ordf./medlemsregister- inkl. medlemsfakturering 1 år – Omval Sven Andersson
2. 3 st styrelseledamöter 2 år – Omval Elsy Eriksson, Erik Eriksson och P-A Åkerström.
Tilläggsval 1 år Ove Sundberg.
3. 3 st styrelsesuppleanter 1 år – Omval Johan Thorsén och PO Lindström. Nyval Hans Melin.
4. Revisor 2 år – Nyval Anders Sköld.
5. Revisorsuppleant 1 år – Omval Kjell Fröjd.
6. Tävlingsledare 1 år – Vakant.
7. Arbetsledare SMS Hamn 1 år – Omval Erik Eriksson.
Arbetsledare Stugsunds Hamn 1 år – Nyval Göran Nyström.
8. Hamnfogde/Arbetsledare på Orn 1 år – Omval Stefan Persson.
9. Ungdomsledare 1 år – Vakant.
10. Båtplatsansvarig 1 år – Nyval Hans Melin.
11. Ombud för sjösäkerhet/radio 1 år – Omval Kjell Nordström.
12. Miljöombud 1 år – Omval Bengt-O. Hedman.
13. Utbildningsledare/informatör 1 år – Omval P-A Åkerström.

14. Pressombud 1 år – Omval P-A Åkerström.
15. 2 st Ornbladsredaktörer 1 år – Omval P-A Åkerström, Vakant.
16. 5 st representanter till HBF:s årsmöte utses på årsmötet 26 feb.-08.
§ 9. Motioner:
Inga motioner inlämnade.
§ 10. Fastställande av årsmötesdagen för verksamhetsåret 2007
På förslag av styrelsen beslutades att årsmötesdag skall vara tisdagen den 26 feb.-08.
§ 11. Val av 3 ledamöter till valberedning 2008
Föreslogs omval Stig Eriksson och styrelsen hjälps åt fram till årsmötet att hitta 2 st
kompanjoner till Stig.
§ 12. Övriga anmälda frågor:
1. Information från styrelsen:
Sven informerade om det som hänt under säsongen.
2. Utredning om C-områdets lämplighet för byggande av fler båtskjul:
Intresset verkar vara stort för byggande av fler båtskjul, ca 20 intressenter på kö i dagsläget.
Det beslutades att ordna en träff för ”nybyggarna”, som vill diskutera om man t.ex. kan
bygga tillsammans för att hålla kostnaderna nere.
Rolf Levin erbjöd sej att tillsammans med styrelsen/hamnkommittén samordna ritning och
bygglovshandlingar.
Beslutades att: Rolf Levin tillsammans med styrelse/hamnkommitté samordnar
intressenternas önskemål att: om bygglov beviljas skall C-området planeras och förberedas
för nya båtskjul. Ytterbelysning, gemensam el-central på lämplig plats samt att området
inhägnas ingår även i planeringen.
Styrelsen/hamnkommittén (där Rolf Levin ingår) sammankallar till ett första byggmöte och
informerar om förutsättningar, kostnader, bildande av arbetsgrupper mm.
3. Båtfri zon på Orn:
Rolf Levin föreslog att man vid bryggan på Orn ordnar en båtfri zon efter stranden på 50-100
meter för att skydda de som badar där. Alla tyckte det var ett mycket bra förslag så beslut togs
att Ornkommittén ordnar med skyltar för detta.
§ 13. Mötets avslutande:
Ordf. Sven Andersson tackade alla för visat intresse och tackade för den gångna båtsäsongen.
Efter mötet serverades kaffe med doppa.
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