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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP
2021-06-01

Närvarande: C-G Helenelund, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, Alf
Landerholm, Reijo Perälainen , Håkan Björk, Fredrik Bergh, Niclas Sandberg och  
Madelene Fager

Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för Per Schelin som avlidit i en ålder av 93 år

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

mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Tidigare frågor
Fönster till klubbhuset är beställt och skall levereras V26.  Tags skall lämnas ut till 
medlemmarna för tillträde till grinden.

4. Ekonomisk rapport
Ekonomin är i dagsläget cirka 192 000 kronor i eget kapital exklusive Lovabidraget. 
Vi får 50 000 kronor tillbaka av EU-bidraget efter påpekande om felaktigt återkrav.

5. Kommittérapporter:
Miljö:
En miljö rond har utförts av Niclas och Carl-Gustaf. Endast 4 båthus hade små 
anmärkningar.

Glipen:
20 st medlemmar deltog vid städhelgen den 8-9 maj. Det mesta som var planerat att 
utföras hanns med. 14 juni är nästa städdag. Niclas har kollat betongbryggans 
kättingar. Förankringen av betongbryggan bör kompletteras. Lista på Glipenvärdar 
för V 26-31 anslås på anslagstavlan på Glipen..

Hamn:
Sjösättningarna den 8 och 19 maj fungerade bra. Taggarna är klara för utlämning 
som skall kvitteras ut. Utskick till samtliga båtägare om detta.

Segling:
1:a onsdagsseglingen blev inställd. Vårkappseglingen genomfördes i helgen. Bilder 
på detta kan ses på KSS info. Magnus H. har gjort i ordning Bustern. 
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6. Medlemsärenden:
Nils-Bertil Gustavsson och Lars-Erik Karlsson har inte betalat sina avgifter varför de 
utesluts ur KSS. Pernilla Hansson och Rolf Scheele skall inte sjösätta i år.

7. Inkomna skrivelser:
2 st skrivelser från RF-SISU angående Coronarestriktioner har inkommit. Inbjudan till 
RF stämman den 28-30 maj. Ingen deltog från KSS. Från SSF kom en skrivelse om 
att det är tillåtet med seglingstävlingar från 1 juni samt reklam om Facebook för att 
följa OS-seglingarna.

8. Övriga frågor:
På grund av skadegörelse på båtar i Västra hamnen skall vi åter ta kontakt med 
kommunen om uppsättande av staket. Håkan fick i uppdrag att kontakta 
kommunalrådet Michael Pettersson och Tekniska chefen/VD Rune Larsen. G:a KSS-
paviljongen öppnar på fredag i Bagarn´s regi. Ordförande kontaktar äldre 
medlemmar för att i höst berätta gamla minnen från förr.

Nästa möte: 
24 augusti

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

avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

…....................................... …..........................................
Håkan Björk C-G Helenelund


	PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP
	2021-06-01
	Närvarande: C-G Helenelund, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, Alf
	Landerholm, Reijo Perälainen , Håkan Björk, Fredrik Bergh, Niclas Sandberg och Madelene Fager

