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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP
2021-04-06

Närvarande: C-G Helenelund, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, 
Reijo Perälainen , Håkan Björk, Fredrik Bergh, Niklas Sandberg och Kerstin  
Andersson.

Mötet hölls digitalt.

1.           Mötets öppnande
Ordförande C-G Helenelund hälsade alla välkomna och förklarade

mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Tidigare frågor
Ett informationsbrev till medlemmarna godkändes. Skickas ut per mail och post.

4. Ekonomisk rapport
Ekonomin är i dagsläget cirka 331 000 kronor i eget kapital exklusive Lova-bidrag

del 2. De flesta medlemsavgifter och hamnplatser är betalda. En diskussion hölls

om hur Lovapengarna för saneringen av bottenfärgerna ska fördelas. Beslutades

att avvakta tills allt är klart med del 2.

5. Kommittérapporter:
Hamn:
Möte har hållits med hamnkommittén. Arbeten med att rusta upp bryggorna ska 

fortsätta. Virke är beställt för spontning. Några fönster på klubbstugan behöver bytas.

Priser tas in av Håkan. Kommunen har kontaktats angående uppsättning av staket

i Västra hamnen. Besked kan ej ges före sommaren. En extra sjösättningdag är 

planerad till 19 maj. Både dag och kvällstider erbjuds. Fördelning av taggar till gång-

grinden kommer att fördelas under våren. Kontakt ska tas med Kungsörs Båtvarv 

angående öppettiderna på grind 2. Inget pris på fiberanslutning har ännu ej erhållits.

Glipen:
Glipenvärdar ska finnas från midsommar och 6 veckor framåt. Arbetsplikt kan 

göras på detta sätt.

Taket ska iordningställas på grillhuset.
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Dykning för att säkerställa betongbryggans fastsättning kommer att ske i samband

med att Kryssarklubbens bojar vid Kvicksund kontrolleras.

Miljö:
Miljörunda i hamnen kommer att ske i början av maj. Mälarens Båtförbund har

inbjudit till möte 23 april angående miljöfrågor.

Segling:
Program för Västra Mälarens seglingsserie läggs ut på hemsidan.

Klubbens 6-timmars flyttad till 28 augusti.

6. Medlemsärenden:
Thomas Lindberg, Arboga valdes som ny medlem.

Ur klubben uteslöts Ulf Daunfeldt och Sebastian Bergström.

7. Inkomna skrivelser:
Information från RF/Sisu Västmanland angående bidrag för utbildningar.

Information om utbildningar från Svenska Seglarförbundet, RF och Västmanlands

Seglarförbund.

8. Övriga frågor:
Kontakt har varit med kommunen angående toatömmningen i gästhamnen.

Håkan återkopplar ännu en gång.

Intyg att bottenfärgssanering har gjorts kan erhållas av klubben om så önskas.

Avspärrningar kommer att sättas upp vid sjösättningarna så att endast båtägare

och arbetande hamnkommitté finns i närområdet kring båten. Detta för att minska

olycksrisken samt förhindra spridning av covid 19. Förslag om att sätta upp skyltar

i hamn och på Glipen om att hålla avstånd avslogs.

C-G kontaktar Kryssarklubben för att erhålla dokumentation vad gällande skötsel

och underhåll av kryssarklubbens bojar.

Ännu har ingen värd för klubbhuset hittats. Förfrågan sätts ut på hemsidan och

skickas ut per mail.

9. Nästa möte:
4 maj, 1 juni, 24 augusti, 5 oktober, 2 november, 7 december

Höstmöte 15 september Årsmöte 10 nov.
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10. Mötets avslutande:
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

…....................................... …..........................................
Kerstin Andersson C-G Helenelund
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