
 

 

KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP 
 

Protokoll styrelsemöte 2022 03 01 
Närvarande: Göran Östman, Jonas Lindgren, Madelen Fager, Tommy 

Lindgren, Alf Landerholm, Roland Holm och Fredrik Bergh. 

 

 

 
1 Mötets öppnande 

 Mötets öppnandes av Fredrik Bergh  

 

2 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes efter justering. 

  

3 Tidigare frågor 

 Vi har inte fått in några förslag på klubbkläder. Tidigare leverantör har 

 inte gått att få kontakt med. Jonas Lindgren gör ett försök att hitta någon 

 annan leverantör. 

 

4 Ekonomisk rapport 

 Det ekonomiska saldot är i dagsläget 210 tkr exklusive Lovabidraget. 

 

5 Kommittérapporter 

 Hamn: 

 Service av den större följebåtens motor är förberett. Olja och filter är 

 inköpt.  

 Just nu finns det några lediga båtplatser i hamnen. 

  

 Glipen: 

 Det finns planer på att installera en kamin på verandan. 

 

 Segling: 

 En regelkurs är inplanerad till 4/5 för alla intresserade medlemmar. 

 Förhoppningen är att få fler deltagare på onsdagsseglingarna. En separat 

 inbjudan kommer att skickas ut. 

 

 Miljö:  

 Ingen aktuell rapport 



 

 Web:  

 Ingen aktuell rapport 

 

 Ungdom: 

 Madelen och Jonas Fager kommer med hjälp av Alf Landerholm att se 

 över statusen på klubbens optimistjollar. Om det inte innebär för stora 

 kostnader och arbete för att få jollarna segelbara så är styrelsens ambition 

 är att kunna få ingång en ungdomsseglarskola mot slutet av våren. 

 Uppföljning av läget och fortsatt planering kommer att ske på 

 styrelsemötet i april. 

 

6 Medlemsärenden 

 Thomas Lundström, Örebro, vill avvakta med att bli medlem. Jeff  

 Andersson med familj, Valskog, vill ha familjemedlemskap. 

 Välkomstbrev och flagga ska skickas till Jeff A, 

 

7 Inkomna skrivelser 

 Inbjudan från Mälarens båtförbund har inkommit till båtdag 2022 den 30 

 mars. KSS väljer att inte delta denna gång. 

 

8 Övriga frågor 

 KSS vårmöte planeras till torsdagen den 17/3. På programmet finns 

 aktuell information samt en önskerepris: Göran Östman och Tommy 

 Lindgren planerar att presentera ”Smultronställen längs kusten”. 

 

9 Nästa möte 

 5/4 2022 

 

10 Mötets avslutandes 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

Fredrik Bergh 

 
 

 


