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Protokoll fört vid SMS:s styrelsemöte 

Plats: Klubbstugan SMS Hamn 

Dag: Måndagen den 21/11 2011 

Tid: 19.00-20.30 

 

Beslutande: Sven Backlund, Per-Arne Åkerström, B-O Hedman, Karl-Arne Frisk, 

Helen Lundberg, Erik Eriksson, Elsy Eriksson, Hans Melin, P-O Lindström 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Ordförande Sven Backlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

 Beslutade godkänna föreliggande dagordning. 

 

§ 3. Föregående protokoll 

 Föregåendemötesprotokoll godkännes. 

 

§ 4. Henrik Olsson informerar 

 Henrik Olsson informerade om den kommunala skärgårdsenhetens verksamhet 

 under 2011. 

 

§ 5. Ekonomi 

 Sven B redovisade ekonomin i klubben hittills i år. Den ligger i linje med 

 budgeten. Elise redovisade kassarapporten. 

 

§ 6. Motion Anders Thorén 

Eftersom originalet för motionen inte fanns på plats för mötet berättade  

Anders Thorén i stora drag vad den innehöll. Ett förslag om att vid ett senare 

tillfälle åter ta upp motionen när det är mer aktuellt lämnades. Medlemsmötet 

beslutade att godkänna det.  

 

§ 7. Info båthusbygge 

 23 stycken står i kö för att bygga. SMS har sökt förhandsbesked 26/8-11 för 

 bygglov till båtskjul.  

 

§ 8.  Info möte med kommunen 

 B-O Hedman informerade om möten som skett med kommunen. Flera möten 

 och flera förhandlingar är planerade. Nästa möte är 2/12-12. 

 

§ 9. Jubileum 

 Sven B visade ett bildspel från bilder tagna av Lena Andersson under 

 Orndagen. Hon hade gjort ett mycket bra jobb. Även flygbilder visades. 

 Jubileet blev lyckat och alla var nöjda. Jubileumsboken tas upp vid nästa möte. 

 

§ 10. Bas K utbildning 

 Sven Andersson informerade om Bas K utbildningen. Styrelsen och 

 valberedningen ska ordna en grupp som ska hjälpas åt med arbetet runt detta. 

 

§ 11. Årsmöte (se bilaga) 

 Årsmöte den 27/2-12 kl.19.00. Anmäl intresse till valberedningen. 

 

§ 12 Skrivelse från Ulf Markusson gällande belysning 

 Uppdraget skickas vidare till styrelsen. 
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§ 13 Övriga frågor 

 * Info om båt mässan. Anmäl intresse till Mats Gunnarsson. 

 * Hanno Nilsson vill ha ett mastställ. Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte. 

 * Önskemål om att beställa och köpa bilder från jubileet finns. 

 * Sven A tog upp frågan om upptagningsplats. Upptagning av Y-bommar. 

 

§ Mötet avslutas 

 Sven tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Söderhamn 2011-11-21 

 

 

Helen Lundberg     Sven Backlund 

Sekr.       Ordf. 


