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Protokoll fört vid SMS:s medlemsmöte 

Plats: Klubbstugan SMS Hamn  

Dag:  5/11  2014 

Tid:  19.00-21.00 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande: 
Ordf. Sven Backlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänd. 

 

§ 3 Gångstråk genom SMS 

 Anders Eriksson från kommunen visade förslag på en skiss som Anders Blom 

gjort på hur gångstråket är tänkt att se ut. 

 Kommunen står för allt material och SMS står för allt arbete. Både SMS och 

KUSnämden är postitiva till detta. Beräknad kostnad för detta är ca 625 000 kr. 

 KF skall besvara motionen och ta beslut om eventuell investering. 

  

 En del frågor uppstod kring säkerheten på SMS. De som har synpunkter och 

funderingar mejlar Sven Backlund. 

 

§ 4 Ekonomi 

 Rörelseintäkt 827 475 kr. Rörelsens kostnader -715 530 kr. Årets resultat 113 

921 kr.  

 Tillgångar 339 235,46 kr 

 

§ 5 Medlemmar 
 Totalt 709 medlemmar. 

 82 familjemedlemmar. 

  

§ 6 Rapporter kommittéer 
  

 Orn 

 Stig Pudas informerade om sommaren som varit på Orn. Goda intäkter. Orn har 

 utrustats med livräddningspaket. Nu finns där även en kortterminal att kunna 

 betala avigfterna med. Två städdagar har ägt rum, då det målats, städats och 

 gjorts fint. En mycket bra sommar. 

  

 Sms hamn 

 Melin informerade: 

 -5 nya bryggor 

 -Nya båtplatser i Stugsund + en till elstolpe 

 -Serviceplats med dieselstation, vatten och sugtämmning 

 -Motorstyrda grindar 

 -Röjning och sedvanligt underhåll 
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 -En till räddningstege 

 -Elbesiktning gjord 

 -Sanering av el. De som ej åtgärdat fick info. hemskickat. Debitering. 

 

 Dieselstation 

 -SMS har övertagit dieselklubbens dieselanläggning i syfte med att öka/säkra 

 tillgången av drivmedel till SMS medlemmar. 

 -Kontrollerad diesel till rätt pris 

 -Extern entreprenör 

 -Faktura direkt från entreprenör till huvudnyckelägare. SMS ej inblandad. 

 -Fler nyckelverk. 

 

 Sugtömningsstation 

 Vid A-området i anslutning till dieseltank. Allmänt serviceområde med diesel, 

 miljöstation, vatten, el och septitömning. 

 

 Hamnkran/Hjullastare 

 -Service och besiktning gjord. 

 -Diverse reparationer. 

 -Målning (kranen) 

 -Nya batterier (hjullastare) 

 

 Karl-Arne Frisk ordnar en offert angående elbyte på kranen. 

 

§ 7 Grindar 

 Hans Fryklund informerade: 

 -Grindarna är klara och är i drift. 

 -Billigare och enklare nyckelhantering. 

 -Kan lätt spärras vid tex nyckelförlust. 

  -Automatiserad stängning på kvällen. 

 -Skylt som visar var man skall "nudda" skall sättas upp. 

 -Pris för "nuddis" 150 kr. Vid inlämning av nyckel 100 kr. 

 -Offert för överbevakning skall ordnas. 

 

§ 8 Medlemsinstas 

 Underhållsarbete så som reparation, målning, fönsterputs mm behövs i 

 Söderhamn, Stugsund, och på Orn.  

 

§9 Övriga frågor 

 Järnvajern på mastkranen har börjat rosta. Kollas upp med Mekomarin och 

 Inseco. 

 

§10 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. 
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Söderhamn 2014-11-05 

 

 

 

__________________________    _________________________ 

Ann-Sofie Hedman       Sven Backlund 

Sekreterare        Ordförande 

 


