
 
 
Protokoll fört vid SMS:s halvårsmöte 2009 
Plats: Klubbstugan SMS Hamn  
Dag:  Tisdagen den 24 november 2009 
Närvarande: 34 mötesdeltagare 
 
§  1. Mötets öppnande: 

Ordf. Sven Andersson öppnade 2009 års halvårsmöte, hälsade mötesdeltagarna välkomna och 
förklarade halvårsmötet öppnat. 
§1:1, Ljuständning och tyst minut hölls för Harry Persson och Orvar Träffe som avlidit. 
 

§  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 Erik och Elsy Eriksson. 
 
§  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 (2009-02-24).  
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, P-A Åkerström.  
3. 3 st styrelsesuppleanter 1 år – Omval Johan Thorsén, PO Lindström, Hans Melin. 
4. Revisor 2 år – Nyval Arne Bergqvist. 
5. Revisorsuppleant 1 år – Omval Kjell Fröjd. 
6. IT-ansvarig 2 år – Hans Fryklund (Omval 2011) 
7. Tävlingsledare 1 år – Vakant. 
8. Arbetsledare SMS Hamn 1 år – Nyval Hans Melin 
9. Arbetsledare Stugsunds Hamn 1 år – Omval Göran Nyström 
10. Hamnfogde/Arbetsledare på Orn 1 år – Omval Stefan Persson. 
11. Ungdomsledare 1 år – Vakant. 
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 23 feb.-10. 

 
§ 9. Motioner: Inga motioner inlämnade. 



   
  

§ 10. Fastställande av årsmötesdagen för verksamhetsåret 2009 
  På förslag av styrelsen beslutades att årsmötesdag skall vara tisdagen den 23 feb.-10. 
 
 
§ 11. Val av 3 ledamöter till valberedning 2009 
  Stig Eriksson avgår. Styrelsen hjälps åt fram till årsmötet att hitta ytterligare 1 valberedare. 
 
 
§ 12. Övriga anmälda frågor: 
 

1. Lås av entrégrind: 
Grinden ska låsas av den som är sist ut på kvällen. 

 
2. Inför SMS 100-årsdag 2011. 

Mötet beslutade att utse Per Melin och P-A Åkerström som en del av kommande 
jubileumsgrupp som totalt bör bestå av 5 personer. De ska fundera på idéer. Hans Hansson 
åtog sig att höra med Lasse Mårtensgård om han skulle kunna tänka sig att bidra med text till 
en jubileumsskrift. Sven A tar kontakt med HBF angående tävlingsmöjligheter. 
 

  3. SMS Hemsida: 
Hans Fryklund informerade om att SMS nu har ny design på hemsidan. Den har haft 3112 
besök sedan december 2008. Radiologgen har inte fått något större genomslag ännu. Endast 
10 medlemmar har fyllt i kontaktuppgifter. Elisabeth W ålades att skicka ut information om 
denna till båthusägare via mail. 
 

4. Hyresavtal med båthusägare 
Mötet beslutade att en skriftlig uppsägning ska göras av gällande båthusavtal och dessa ersätts 
med nya ”modernare” avtal. 
 

5. Göran Nyström informerade om elåtgärder. 
Elgruppen har haft ett möte angående moderniseringen av elanläggningen på SMS Hamn. 
Sundbo el (Bernt Arne Andersson) får uppdrag att slutföra sammankopplingen av båtskjulen 
C-området och högra skjulen samt tvärstående skjul B-området. Första högra skjullängan får 
en ny central på baksidan som kommer att matas från gamla elcentralen som sitter på gaveln 
på reparationsskjulet. En ny elcentral monteras på baksidan på första högra längan. Därifrån 
får varje båtskjulsägare dra egen kabel till sitt skjul. Detta kommer att kosta cirka 35.000 
kronor, vilket styrelsen har godkänt via ett nätmöte som hållits måndag 23/11. 
 

6. Göran Nyström informerade om hamnen Stugsund. 
På grund av saneringsarbetet som pågår i Stugsund kommer flytbryggan närmast Söderhamn 
att kopplas lös och flyttas (detta ska göras före jul). Göran berättade att kättingar och vikter är 
i stort behov av en översyn och det behövs bytas kätting. Detta är lämpligt att göra när 
bryggan ändå flyttas. Dessutom ska det grävas mellan staketet ut mot båthamnen och den lilla 
vägen för att ta upp den gamla ”pipelinen” som har transporterat kreosot, så åtkomligheten till 
bryggorna försvinner under pågående arbete. Detta är också planerat att göras före jul.  
Gamla piren skulle rivas enligt tidigare information men just nu har kommunen inte pengar 
till detta. 
Hans Fryklund tog upp frågan om avläsning av elmätare hos Sjöräddningen. Nyström kollar.  
  

7. Information om muddring hamnen Orn och aktiviteter Orn 2010:  
B-O Hedman informerade om offert från Frakt- & Kusttjänst, han hade också förhoppning 
om att ha alla tillstånd klara om cirka en vecka. B-O kände att han ville kolla med Frakt- & 
Kusttjänst angående offerten så han har tolkat den rätt. Om så är fallet skulle muddring på 
Orn kosta strax under 70.000:-. 



 
Orndagen: 
Ordf. informerade att styrelsen beslutat arrangera Orndagen även nästa år tillsammans med 
Kust o. Skärgårdsföreningen. Orndagen blir första lördagen i juli 2010.  

 
8. Lennart Nilsson, Resurscentrum informerade: 

Sven A har tagit kontakt med Lennart angående möjlighet att få hjälp med restaurering av 200 
meter brygga från kranen och längs B-områdets vattenlinje. Lennart berättade att det finns 
möjlighet att få hjälp med både detta och eventuellt bygge av flytbryggor. Styrelsen måste dra 
upp riktlinjer för vad SMS vill ha gjort och sedan återkomma till Lennart. 
Arne Bergqvist påpekade att SMS behöver se över sina båtplatsavgifter eftersom det finns för 
många olika nivåer och det bör vara rättvist. 

 
§ 13. Mötets avslutande: 

Ordf. Sven Andersson tackade alla för visat intresse och tackade för den gångna båtsäsongen. 
Efter mötet serverades kaffe med bröd. Nya båthusägaravtal fanns att skriva för de som var på 
plats och det passade de närvarande båthusägarna på att få gjort. 

 
 
Söderhamn 2009-11-24 
 
 

       
Elisabeth Wåhlstedt        Sven Andersson 
Sekr.             Ordf. 
 
 

 
Elsy Eriksson           Erik Eriksson 
Justerare           Justerare  
 


