
 KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2022-04-04 

Närvarande: Fredrik Bergh, Jonas Lindgren, Tommy Lindgren, Göran Östman, 
Niklas Sandberg, Madelene Fager, Roland Holm, Alf Landerholm, Reijo 
Perälainen, Åsa Björk 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tidigare frågor 

Jonas har försökt få tag på någon firma/leverantör för klubbkläder. Det är dock 

inte helt enkelt. Han fortsätter med detta med hjälp av Fredrik och Roland. De 

klubbkläder vi är intresserade av är i första hand någon tröja och kepsar med 

broderat tryck.  

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är i dagsläget drygt 204 tkr i eget kapital. 

Några medlemmar har ännu inte betalat sina avgifter. 

Beslut taget att betala ut bidrag för färg vid båtsaneringen, se bilaga 1. 

5. Kommittérapporter 

Hamn: 

Bryggorna är färdiga. 

Stolpar för el och vatten är uppsatta. 

Fördelning av arbetsuppgifter till kommande sjösättningar är klara. Första 

sjösättningen är 23/4. 

Det behöver göras en el-inspektion i hamnen. Göran och Niklas kollar hur de kan 

göra en egenkontroll och hur vi kan gå vidare efter det. 

Det finns behov av att skydda de båtar som ligger i Västra hamnen. Vi ska se 

över om det går att få till grindar där. 

Göran har kontaktat Köpings seglarklubb och Kungsörs motorbåtsklubb om att vi 

har lediga hamnplatser hos oss i KSS. 

 

Glipen: 

Ny kamin ska ut till Glipen. Tommy har som mål att få ut den dit före första 

arbetskvällen på Glipen. 

 

Segling: 

Alf informerar om att de haft möte med Köpings seglarklubb. Den 4 maj kommer 

det hållas en ”Regelkurs segling” i Kungsör. Detta är nu tillagt i Årsprogrammet 

2022.  
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Miljö: 

Niklas informerar om att SBU har haft miljökonferens. Protokoll finns på deras 

hemsida för den som vill läsa. 

Beslut: Båtar som ej har godkänd bottenfärg får inte förvaras på hamnområdet. 

Beslut: Båtar som ej har godkänd bottenfärg får inte tvättas på land vid 

hamnområdet. (Vi hänvisar till spolplattan vid Schelins). 

 

Webbmastergruppen: 

I augusti 2022 stänger gamla BAS. Utbildning för nya BAS startar den 26 april. 

Reijo återkommer om utbildning för Fredrik och Åsa när han har tillgång till nya 

BAS. Förhoppningsvis hinner vi med det före sommaren 2022. 

Ungdom: 

Madelene har gjort en inventering av befintliga optimistjollar. Det finns 7 st 

(eventuellt 9 st) som kommer att kunna användas, men de behöver fräschas upp. 

Inköp av penslar, lack och eventuellt flytelement kommer att göras. 

Det finns utöver dessa jollar några ute på Glipen. Skicket på dessa vet vi inte i 

dagsläget.                                                                              

6. Medlemsärenden 

Inget nytt. 

7. Inkomna skrivelser 

Riksidrottsförbundet – ”Nya riktlinjer för barn och ungdomsidrott” 

Verksamhetsberättelse Svenska seglarförbundet 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte 

Tisdag 3 maj kl 19:00 

Kommande möten: 9/6, 23/8, 4/10, 1/11, Årsmöte 23/11, 6/12 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justerare: 

   

   

Åsa Björk  Fredrik Bergh 

 


