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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP
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Närvarande: C-G Helenelund, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, 
Reijo Perälainen , Håkan Björk, Fredrik Bergh, Niklas Sandberg, Madelene Fager.  
Alf Landerholm 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
KSS har åtagit sig att inspektera samt byta linor på Kryssarklubbens bojar vid

Kvicksund. Detta planeras att göras söndagen den 16 maj. I samband med det

uppdraget ska även fästanordningarna för betongbryggan vid Glipen kontrolleras.

Något pris för fiberanslutning i hamnen har ännu ej erhållits.

Kungsörs Båtvarv har tagit på sig ansvaret att KSS-grinden mot Varvet inte kommer 

att stå öppen under deras semester.

Beslutades att beställa 5 st fönster från Skånska Byggvaror till klubbhuset.

4. Ekonomisk rapport
Ekonomin är i dagsläget cirka 236 000 kronor i eget kapital exklusive Lova-bidrag

del 2. 

5. Kommittérapporter:
Miljö:
Miljösyn i hamnen kommer att genomföras tisdag 11 maj.

Hamn:
3 stycken sjösättningar har genomförst. 2 st återstår.

En arbetskväll med diverse arbeten har genomförts.

Glipen:
8-9 maj är årets arbetshelg på Glipen. Bland arbeten som ska genomföras är
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bygge av garage till slåtterbalk, utplacering av bastubrygga, innätning av träd,

städning mm.

 

Segling:
Den första planerade onsdagsseglingen 5 maj är inställd. Därefter genomförs

seglingarna enligt programmet.

6. Medlemsärenden:
Sebastian Bergström återinvaldes i klubben efter att felaktigt uteslutits på förra mötet.

7. Inkomna skrivelser:
Information har erhållits från näringslivschefen i kommunen att silon vid gästhamnen

kommer att börja rivas inom kort. Gästhamnen kommer under tiden att vara stängd.

Beslutades att informera de båtägare i klubben som har sina båtar i Västar hamnen

om detta.

Information om webb baserade utbildningar från Västmanlands Seglarförbund.

Information och verksamhetsberättelse från Svenska Seglarförbundet.

Information om coronastöd från Riksidrottsförbundet.

Enkät från Mälarens båtförbund angående gästhamnar och klubbholmar i regi

av båtklubbar. C-G åtar sig att svara på den.

8. Övriga frågor:
Beslutades att säga upp avtalet med Scheele Service AB gällande skötsel av 

hamnområdet. Fredrik undersöker möjligheten att få arbetet utfört av gymnasie-

ungdom.

Ingen har hittills anmält intresse för att vara lokalvärd.

En fråga till styrelsen har inkommit gällande hur vi i klubben kan bevara fakta och

händelser sen förr. Beslutades att till nästa möte kontakta gamla KSS:are och om

möjligt kunna genomföra en kväll i höst där de då berättar om KSS förr i tiden.

Inspelningar kommer då att göras under kvällen.

IT-gruppen önskar få in synpunkter om nya hemsidan. Fråga skickas ut till samtliga

medlemmar.

9. Nästa möte:
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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