Protokoll fört vid SMS:s halvårsmöte 2008
Plats: Klubbstugan SMS Hamn
Dag: Tisdagen den 18 november 2008
Närvarande: 29 mötesdeltagare
§ 1. Mötets öppnande:
Ordf. Sven Andersson öppnade 2008 års halvårsmöte, hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade halvårsmötet öppnat.
§1:1, Ljuständning och tyst minut hölls för Nils Haglund som 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 Elisabeth Wåhlstedt.
§ 5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet:
Till protokolljusterare tillika rösträknare för halvårsmötet valdes Conny Thyr och Rolf Levin.
§ 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 (2008-02-25).
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 Bengt-Olof Hedman, Ove Sundberg. Nyval Elisabeth
Wåhlstedt.
3. 3 st styrelsesuppleanter 1 år – Omval Johan Thorsén, PO Lindström, Hans Melin.
4. Revisor 2 år – Nyval Claes-Göran Axzell.
5. Revisorsuppleant 1 år – Omval Kjell Fröjd.
6. Tävlingsledare 1 år – Vakant.
7. Arbetsledare SMS Hamn 1 år – Nyval Leif Hammarström.
Arbetsledare Stugsunds Hamn 1 år – Omval Göran Nyström.
8. Hamnfogde/Arbetsledare på Orn 1 år – Omval Stefan Persson.
9. Ungdomsledare 1 år – Vakant.
10. Båtplatsansvarig 1 år – Omval 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, Nyval Claes Eriksson.
16. 5 st representanter till HBF:s årsmöte utses på årsmötet 24 feb.-09.
§ 9. Motioner: Inga motioner inlämnade.

§ 10. Fastställande av årsmötesdagen för verksamhetsåret 2008
På förslag av styrelsen beslutades att årsmötesdag skall vara tisdagen den 24 feb.-09.
§ 11. Val av 3 ledamöter till valberedning 2009
Föreslogs omval Stig Eriksson och nyval Jan Stjernstedt. Styrelsen hjälps åt fram till
årsmötet att hitta ytterligare 1 valberedare.
§ 12. Övriga anmälda frågor:
1. Information från styrelsen:
Sven informerade om det som hänt under säsongen. Sven berättade också att det pågår
förhandling om att sälja segeljollarna.
2. Information om båthus C-området:
Mats Gunnarsson redogjorde för läget på C-området. Mats delade ut skriftliga underlag
angående kostnaderna för de nybyggda båthusen. Då det fortfarande saknas el till C-området
blev det en intensiv diskussion om detta. Sven berättade att kabeln är inköpt och finns i
Söderhamn, men att traktorgrävaren hade andra uppdrag därav förseningen. Därefter
diskuterades den ”begränsade” tillgången på ström som det kommer att bli. Göran Nyström
berättade att han hade pris på framdragning av ”egna abonnemang”, där de som är
intresserade skulle kunna gå ihop om detta.
Markberedningen på C-området diskuterades också och ”byggarna” krävde att styrelsen ska
reda ut frågetecknen angående vad som ingår i SE Marktjänsts (Kjell Sahlin) offert. Den
efterfrågade offerten fanns inte att tillgå i klubbstugan under halvårsmötet.
3. Inför SMS 100-årsdag 2011:
Sven Andersson nämnde helt kort det kommande 100-årsjubileet. Han har en önskan om
bland annat låta göra en jubileumsbok.
4. Information av Hans Fryklund angående SMS hemsida:
Hans Fryklund efterlyste tips på vad som kan vara intressant att ha på hemsidan. Fritt fram för
förslag som kan mailas till Hans. Adress finns på hemsidan.
5. Göran Grudén-Svensson, Kustbevakningen vill ha dialog.
Kustbevakningen i Hudiksvall är intresserade av att träffa båtklubbar/båtägare för att
diskutera olika frågor som är aktuella samt räta ut eventuella frågetecken angående gällande
regler. De vill gärna skapa en personlig relation till de människor som verkar i deras område,
då de tycker det är viktigt att det ska kännas lätt att ta kontakt om frågor eller problem dyker
upp.
§ 13. Mötets avslutande:
Ordf. Sven Andersson tackade alla för visat intresse och tackade för den gångna båtsäsongen.
Efter mötet serverades kaffe med tårta. Tårtorna bjöds på av byggarna på C-området.
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