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Verksamhetsberättelse 2018.11.01-2019.10.31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Carl-Gustaf Helenelund
Vice ordförande Håkan Björk
Kassör Roland Holm
Sekreterare Kerstin Andersson
Ledamöter Göran Östman, Hamnkommittén

Alf Landerholm, Seglingskommittén
Tommy Lindgren, Glipenkommittén
Marcus Löfdahl, 
Rejo Peräläinen

Suppleanter Fredrik Bergh
Madelene Fager

Styrelsemöten och program
Styrelsen har under året hållit 10 stycken protokollförda möten.
Tillkommer årsmöte, samt vår och höstmöte.
Kallelse till samtliga medlemsmöten har funnits på vår hemsida.
På hemsidan finns även årsprogram.
Medlemsmatrikel finns att ladda ner från hemsidan.

Medlemmar
KSS har 290 medlemmar, fördelade på 162 seniormedlemmar, 35 juniormedlemmar,
79 familjemedlemmar, 83 pensionärsmedlemmar (66-99år) ,11 hedersmedlemmar.

Båtbestånd
I KSS finns 104 segelbåtar och 20 motorbåtar.

Ekonomi
Segelsällskapets ekonomiska ställning är stabil.
Se särskild ekonomirapport.

Slutord
Styrelsen hänvisar i övrigt till bilagda kommittérapporter och framför ett STORT  
TACK till alla funktionärer och andra medlemmar som under året arbetat för  
segelsällskapet.







Rapport från seglingskommittén 2019 

  

                       Onsdagsseglingarna 

Antal seglingar:                                      9st 2st Inställda 

Antal deltagare Totalt:                          12st 

Antal deltagare 6 eller flera seglingar: 5 st 

Vinnare Total:          Anders Pettersson KSK 

Vinnare Total KSS:                               Tommy Lindgren KSS 

  

  KSS Vandringspris 

Vinnare          Inga deltagare 

Deltagare som seglade båda seglingarna: 0 st 

                                                                                Vårskrammel 

Antal deltagare  4 st    

Vinnare   Tommy Lindgren KSS         

Kväll  Seglingskommitten tände grillar till kvällen 

                                                6-Timmars 

Antal deltagare    5 st 

Vinnare 6-Timmars                            Tommy Lindgren KSS                      

                      Höstskrammel 

Antal deltagare 10 st 

Vinnare  Magnus Holmberg KSS 

Kväll KSS bjöd på sedvanlig Punsch och knytis med ärtsoppa                         

   

Seglingskommittén 2019 har bestått av: 

Alf Landerholm (sammankallande) 

Magnus Holmberg 

Stefan Westh 

Mattias Tingvall 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för 
hamnkommittèn 

 

Vi hamnkommitèn har som vanligt skött sjösättning och upptagning av båtar fördelat på 3 lördagar  och 

en vardag  under våren och 3 lördagar och en vardag under hösten. 

Under vintern har vi plogat snö på vårat hamnområde. 

 

Under vårens arbetskväll utfördes reparationer, målning och städning av hamnområdet, vi sågade och 

målade virke till staketet. Vi var cirka 15 deltagare. Under hösten kommer staketet och grinden 

monterats på plats. 

I västra hamnen har vi tryckt ner nya stolpar för att skapa bredare båtplatser. Två stycken byggfläktar 

har köpts in för uppvärmning av logen. 

Lampor med rörelsevakt har satts upp på hamnområdet. Slipers har erhållits från Strängbetong för att 

använda vid uppsättning av trästaket i hamnområdet. Spontning har påbörjats längts in i bassängen mot 

båthusen. Stolpar ska även tryckas i vid inloppet i hamn för att aggera vågbrytare. 

Trästaketet runt klubbhuset är färdigställt. Automatisk grind är monterad men ännu ej inkopplad 

Två flaggstänger har erhållits och kommer att placeras i hamnen 

Vår kran har besiktats och servats under hösten. 

Vi hamnkommittèn tackar alla som bidragit och hjälpt oss med arbete i hamnen. 

 

Göran Östman, Roger Öhman, Sven-Erik Andersson, Tomas Bratt, Sven-Erik Hjortgren, Kjell Berg, Anders 

Carlsson, Kenneth Tingvall, Robert Windahl, Cato Gåsvär. 

 

 

 

 

 

 

 



 


