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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP 
2020-10-04 
 
Närvarande: Fredrik Bergh, Göran Östman, Roland Holm, Tommy Lindgren, Alf 
Landerholm, Reijo Perälainen, Håkan Björk, Niclas Sandberg och Jonas Lindgren via 
länk. 
 
 
1.           Mötets öppnande 

 Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna och förklarade 

 mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

3. Tidigare frågor  

Inga tidigare frågor. 

  

4. Ekonomisk rapport 

Eget kapital uppgår till 42.000:-. Budgeten ska vara klar till den 1 november. En 
långtidsbudget ska upprättas. Varje kommitté gör en treårsbudget till den 1 
november. 

  

5. Kommittérapporter: 

 Miljö: 

En miljöinspektion har gjorts. Endast små felaktigheter hittades. En inspektion ska 
göras när båtarna är upptagna. 

   

 Glipen: 

Vi har haft besök av bävern som varit på några träd. 75 m hönsnät har satts upp runt 
träden. Hamnavgifter på 8.500 :- har kommit in under året. 2.000:- skall faktureras för 
markhyra för mätinstrumenten. Glipen stängs den 22 oktober. Taket på grillhuset ska 
täckas.  

 

 Hamn: 

Gångjärnen på grindarna har bytts. Provisorisk lagning av bryggor ska göras i höst. 
Kommunen har avslagit uppsättande av staket i Västra hamnen. Vi måste hålla koll 
på elförbrukningen i höst och vinter. Tommy för statistik på elförbrukningen. Vid 
arbete med sin båt ska kabeln märkas med en skylt.  
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 Segling: 

 Inget att rapportera.  

 

 Ungdom: 

 Inget att rapportera. 

  

 Webb: 

Det är mycket fel i BAS. Det kräver mycket arbete med att åtgärda felen. Utbildning 
börjar med hamnkommittén och sedan ekonomin följt av övriga funktioner. 

 

6. Medlemsärenden:  

Rebecka Burlind, August Bergh, Mikael Källman samt Bo Westerling invaldes som 
nya medlemmar 

Ett introduktionbrev ska upprättas och skickas till nya medlemmar. 

 

7. Inkomna skrivelser: 

Inga inkomna skrivelser.. 

  

8. Övriga frågor:    

Följebåten måste repareras till nästa säsong. Jonas L ansvarar för detta. Synpunkter 
som kom fram på höstmötet diskuterades. Angående märkning av alla master tas 
upp på årsmötet. Förslag på om familjemedlemmar som fyllt 20 skall ha ett eget 
medlemskap tas upp på årsmötet 

 

 

9. Nästa möte: 

 1 nov 

 Årsmöte 23 nov. 

 

10. Mötets avslutande: 

 Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

 avslutat. 

     

 Vid protokollet:   Justeras: 

 

 ….......................................  ….......................................... 

 Håkan Björk   Fredrik Bergh 


