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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 välkomstbrev till nya medlemmar presenterades. Åsikter om detta ska lämnas

till C-G. Information bör även läggas på hemsidan.

En diskussion hölls om tillvägagångssätt för att börja använda kodlås på 

gånggrindarna.

Infoblad ersätter i år vårmötet. Förslag på innehåll ska lämnas till C-G inom 2 veckor.

4. Ekonomisk rapport
Ekonomin är i dagsläget cirka 231 000 kronor i eget kapital exklusive Lova-bidrag.

Samtliga medlemsavgifter och båtplatsavgifter är ännu ej betalda.

5. Kommittérapporter:
Miljö:
Ny miljösyn kommer att ske i hamnområdet under april.

Segling:
Inget att rapportera.

Glipen:
Möte med glipenkommittén planerad i april.

Hamn:
Upprustning av vågbrytaren och stolpar har lyfts i hamnen.
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Planer på att sätta upp övervakningskameror i hamnområdet finns. Håkan tar

kontakt med Länsstyrelsen gällande tillstånd. Göran kontaktar Köpings kabel tv

gällande pris på fiber då detta behövs för kamerorna.

6. Medlemsärenden:
Anders Gustavsson, Köping har begärt utträde ur klubben.

7. Inkomna skrivelser:
Skrivelse från Kommunens miljöhandläggare om att det finns sjögull i KSS och

Tegeluddsbassängerna. Återkoppling sker i höst angående bekämpning.

Information om utbildningar från Svenska Seglarförbundet.

Kallelse till Mälarens Båtförbunds digitala årsmöte 31 mars.

8. Övriga frågor:
Frågan om vad hemsidan ska innehålla togs återigen upp. Arbetet går vidare.

Kungsörs Motorbåtsklubb håller sitt årsmöte den 30 mars i KSS lokal.

Förslag om att båtägare som åtgärdat sina båtbottnar ska ha möjlighet att

erhålla ett intyg om detta. Göran tar fram förslag till dokument.

Frågan om klubbhusansvarig tas åter upp på nästa möte när inget förslag fanns.

Ett schema som sträcker sig på cirka 8 veckor kommer att göras över värdar 

på Glipen. Dessa ansvarar då för tillsyn på ön gällande klubbhus, toaletter mm.

Ett förslag lades fram om bokningsbara arbetsuppgifter på webben. Tas upp igen

på nästa möte.

Håkan kontaktar kommunen om möjlighet för klubben att sätta upp staket i västra

hamnen. Även fråga om möjlighet av flytt av kommunens toatömmning läggs fram.

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

Höstmöte 15 september Årsmöte 10 nov.

10. Mötets avslutande:
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

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


	PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP
	2021-03-02
	Närvarande: C-G Helenelund, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, Alf
	Landerholm, Reijo Perälainen , Håkan Björk, Fredrik Bergh, Madelene Fager, Niklas Sandberg och Kerstin Andersson.

