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 Snart dags för årsmöte, som i år ligger något �digare än vanligt. Ta del av 
 styrelsens förslag avseende vak!jänst respek�ve hangaren på sidan 2. Och på 
 sista sidan finns e! smakprov ur boken om Sandskär som kom 2013, det kanske 
 blir fler glimtar ur den framöver med benäget �llstånd av förfa!aren.  
   I övrigt är det bara a! konstatera a! ljuset så sakteliga återvänder. Har ni 
 tänkt på a! �den går både fort och långsamt? Märklig paradox, tycker  
                                   redaktören 

 

 

 

Kallelse �ll  

ÅRSMÖTE 
den 2 mars 2017 kl. 18:30  

 

SMS klubblokal, Arend Stykes Väg 7, Söderhamn.  
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Kaffe och smörgåstårta. 

 
Byte inre del av brygga A  
– �llfälliga förtöjningsplatser 
 

De som har plats 1–16 på brygga A 
ombedes vid �dig sjösä!ning a! 
kontakta Sven-Åke Damström,  
070 554 24 62, för a! få �llfälliga 
förtöjningsplatser på andra bryggor �ll 
dess bytet av brygga A är genomförd. 

 BÅTPLATSER 
 Klubben har lediga 
 båtplatser inför 2017. 
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A N S L A G S T A V L A N 
   

Arbetsplikt 2017 
     10 �mmar/båtplats 
     Helger 09:00-14:00    
 

      22-23 april    
      6-7 maj    
      23-24 sept  
  

 Arbetsledare vid respek�ve helg 
 meddelas senare via anslag på 
 klubben, på vår hemsida samt i  nästa 
 Saltstänk. 

  Styrelsens förslag �ll årsmötet 2017 

 

 Vak5jänst, förslag: 
 Båtplatsinnehavare skall delta i 
 vak!jänst och bokar själv senast  
 2017-03-31 lämplig �d. 
  Den som ej bokar �d för  vak!jänst 
 får �dpunkt �lldelad. 
  En pool med ersä!are rekryteras.  
  Ersä!aren arvoderas av den vars 
 vaktpass ersä!aren u>ör. 
  Den som uteblir från vak!jänst 
 erlägger 1 000 kronor och bokas på 
 ny! pass. 
  Vak!jänsten har ingen koppling �ll 
 arbetsplikten. 

 Årsmötets beslut avseende vak5jänst 

 respek�ve hangaren läggs ut på hem-

 sidan e@er årsmötet. Då kan du snabbt 

 se vad som gäller. Publiceras självfallet 

 också i nästa Saltstänk i mars. 

De fullständiga förslagen samt ekonomisk 
redovisning går a! läsa på SBK:s hemsida:  
h�p://www.stenobatklubb.se/klubbinfo 

Inloggningsuppgi@er finns i pappers-
�dningen. 

Saknar Du varje möjlighet a! läsa hem-
sidan kan materialet erhållas per post. 
 Skicka sms �ll 073 021 67 04.  
 Ange ”SBK årsmöte” samt namn och 
postadress, så kommer brev. 

  

Hangaren  

sommaren 2017 
 

 

 

 

 Båtar ska vara ur hangaren den  
 4 juni och får ställas in den  
 24 september. 
 
 

 Bilar får ställas in den 5 juni och ska 
 vara ute senast 22 september. 

 Hangaren behöver omfa5ande 
 underhåll. De!a bör täckas av dem  
 som förvarar båtar i hangaren.  
  Förslaget är a! avgi@en för  båtplats 
 i hangaren anpassas  närmare 
 marknadspriset och räknas  ut på e! 
 enhetligt sä!. 
  Avgi@en avsä!s i huvudsak �ll 

 hangarfonden för a! täcka  hangarens 

 underhåll.  
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 Förslag �ll dagordning vid Stenö Båtklubbs 
 ordinarie  årsmöte 2017-03-02. 

 
1. Mötets öppnande  
2. Mötets behöriga utlysande  
3. Fastställande av dagordning  
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet  
6. Val av två justeringsmän a! jämte ordförande justera årsmötets protokoll, 

�llika vara rösträknare.  
7. Klubbens års-och verksamhetsberä!else 

8. Revisorernas berä!else  
9. Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2016  
10. Val av:  

a. styrelseledamöter  
                                       i. ordförande 2 år  
                                      ii. sekreterare 2 år 
                                     iii. ordinarie ledamot 2 år  

b. funk�onärer  
                                        i.  arbetsledare 2 år  
                                       ii. vice hamnkapten 2 år 
                                      iii. fyllnadsval 1 år 

1.  hamnkapten 
2.  vice arbetsledare 

c. revisorer  
                                         i. ordinarie revisorer 2st 1 år  
                                        ii. revisorssuppleant 1 år  

d. valberedning, 3st 1 år 
e. val av övriga funk�onärer 

                                         i. redaktör Saltstänk 1 år  
                                        ii. stugfogde 1 år  
                                       iii. IT-ansvarig/WEB-redaktör 1 år  

11. Fastställande av avgi@er för både 2017 och för 2018 samt arvoden för 2017 
12. Styrelsens förslag ang: 

a. hangaren 
b. vak!jänst 

13. Inkomna mo�oner  
14. Övriga frågor  

a. medlemsmöte sommar�d 
15. Avslutning 
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Webbredaktör sökes för a5 sköta klubbens hemsida! 

Intresserade ombedes kontakta ordförande Gösta Enebog, 070 622 40 69. 

”Sandskär är förtjusande, den 31 aug. 1904” 
står det med blyerts på en av bräderna i takfallet i sovrummet på ovanvåningen. Det 
skrevs av någon av systrarna Österlund; kanske var det sommarens sista dag och de 
skulle fly!a in �ll staden igen. 
  När jag skriver det här har vi redan hunnit in på det nya året 2013. I oktober förra 
året vintrade vi stugan. Det är all�d en speciell känsla a! göra i ordning där inför 
vintern och försöka se �ll a! stugan ska klara den långa kalla års�den så bra som 
möjligt. 
  Vår tomt på Sandskär är for>arande en karg skogstomt med sten och sand, tallar, 
granar, björkar och blåbärs– och kråkbärsris. A! anlägga gräsma!or och göra 
planteringar har vi inte hållit på med. 
 

          Ur Sandskär i mi� hjärta av Gabrielle Roland Wäldén, Arundo förlag 2013 

Fröknarna Österlund med sparkstä&ngar på isen utanför Sandskär. Okänt år. (Foto: Privat) 

Medlemmar till pool för 
vakttjänst sökes (givet a! 
årsmötet antar styrelsens förslag om 
vak!jänst). Liksom i övriga båtklubbar  
som har vak!jänst behövs det en pool  

av medlemmar som kan tänka sig a!, mot 
ersä!ning, ta på sig vaktpass åt medlem-
mar som ej kan fullgöra si! pass.  
 Om du vill ingå i poolen, kontakta  
Sven-Åke Damström, 070 554 24 62. 


