
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

Styrelsens arbete 

Under 2019 har styrelsen haft 11 ordinarie protokollförda möten. 

I fokus har under året varit iordningställande av varvsplan och herrtoaletten i bottenvåningen 

på klubbhuset. Båda dessa projekt har slutförts. Iordningställande av varvsplan kostade 85 300 

kronor och iordningställande av toalettutrymme 26 100 kronor.   

Ansökan om bygglov för att få använda varvsplan till ställplats för husbilar har upprättats och 

även beviljats av Motala kommun. Kostnad för ansökan uppgick till 3 700 kronor. I övrigt fortgår 

planeringen kring förutsättningarna för anordnande av en ställplats. Styrelsens ambition är att 

verksamheten skall kunna startas upp under 2020. 

Styrelsen har under året arbetat med framtagande av ritningar till ett nytt traktorgarage samt 

återvinningsstation samt installation av solceller på klubbhusets tak. Framtagande av ritningar 

och kostnadskalkyler pågår. 

Bottenförhållandena kring brygga och farled har kartlagts med ny teknik som framledes 

möjliggör för klubben att noggrant i förhållande till aktuellt vattenstånd kunna beräkna 

vattendjupet i farleden samt vid bojplatserna. Den använda tekniken innebär också att det 

framledes blir möjligt att beräkna storleken på de muddermassor som kan bli aktuella vid en 

fördjupning av farleden och bottenytorna vid bryggnocken.  

För att underlätta utläggning av bojar har styrelsen beslutat köpa in ett bärbart ekolod för 

användning på flotten vid utsättning av bojstenar. 

Styrelsen har begärt in och erhållit kostnadsförslag på stämpning av bryggnock. Offerten 

befanns vara i kostsammaste laget. Utredning kring alternativ till de kostnadsförslag som 

erhållits pågår. 

Muddringsfrågan har under året drivits av den grupp som samtliga båtklubbar vilka har 

hamnplatser i Motalaviken utsett. Frågan har nu kommit så långt att det under 2020 planeras ett 

möte mellan representanter för Motala kommun och båtklubbarna. Samtidigt kan konstateras 

att Vadstena kommun erhållit tillstånd av Statens Fastighetsverket för muddring i hamninlopp 

och vallgraven runt slottet i Vadstena. 



 

 

Styrelsen har representerat klubben vid VSF:s årsmöte i Jönköping samt vid ÖBF:s årsmöte i 

Söderköping. 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har medlemsantalet gått ned något, se nedan 2018 års siffror inom 

parentes. 

Enskilda medlemmar: 104 (109) 
Familjemedlemmar: 82 (76) 
 
Totalt antal medlemmar i klubben: 296 (300) 
 
Styrelsen har inte närmare analyserat anledning till att medlemsantalet sjunkit men en trolig 

orsak är att flera äldre medlemmar valt att avsluta sina medlemskap. 

Styrelsen har försökt fullfölja sitt beslut om att varje ny medlem skall erhålla en mentor. Det har 

dessvärre inte varit helt lätt att finna mentorer eftersom ingen frivilligt har anmält sig vilket 

medfört att det endast varit styrelsemedlemmar som åtagit sig dessa uppdrag. Vi ser gärna att 

fler äldre medlemmar ställer upp och hjälper till med detta. 

Uthyrning 

Under 2019 sjönk intäkterna från uthyrning av varvsplan något. Intäkterna från uthyrning av 

klubblokalen ökade emellertid under året varför resultatet av uthyrningen är i stort densamma 

som 2018. 

Flera medlemmar har under 2019 valt att använda varvslokalen till reparationer, ombyggnader 

och underhåll av sina båtar vilket inneburit att denna lokal varit fullbelagd. 

Möten 

Under året har det hållits årsmöte, vårmöte samt höstmöte. 

Till dessa möten har samtliga medlemmar varit kallade på sätt föreskrivs i stadgarna.  

Utförda och pågående arbeten  

Två arbetsdagar med god uppslutning av medlemmarna har genomförts. 

Varvsplanen har schaktats av och rätats till samt grusats. Underlaget är nu fast och stabilt samt 

utan större håligheter som vatten samlas i. En uppmaning från styrelsen till samtliga 



 

 

medlemmar är att inte köra bil eller andra fordon på varvsplanen vid de tider på året när denna 

är vattensjuk. På så sätt undviker vi att det bildas nya håligheter som vatten samlas i. 

Iordningställande av varvsplan har även innefattat bortforsling av de fiskebodar som stod 

uppställda i den bortre delen av planen. En vid mastskjulet tidigare uppställd bod har flyttats till 

den södra delen av varvsplanen för att medlemmar skall kunna förvara sina utombordsmotorer 

i ett låst utrymme. 

Uppfräschningen av Paradiset har slutförts med montering av ett regnskydd över ytterdörren. 

Herrtoaletten i klubbhusets bottenvåning har renoverats. Väggar har kaklats och klinker lagts på 

golvet. Delvis ny sanitetsutrustning har monterats liksom väggskåp mm. 

I övrigt har löpande underhållsarbeten utförts på byggnader och anläggningen i övrigt. 

Med god anda och humor har MSK:s medlemmar utfört ett bra arbete med att löpande åtgärda 

fel och brister som uppstått, utfört underhåll på vår anläggning samt tillsett att båtar såväl sjö- 

som torrsatts.  

Segling 

Under året har ett antal seglingsaktiviteter genomförts. Deltagandet i dessa av såväl klubb-

medlemmar som utomstående står sig mycket väl vid en jämförelse med övriga båtklubbar runt 

Vättern. Därmed inte sagt att deltagarantalet på våra kvällsseglingar är överdrivet högt. 

Många klagade på vindfattiga förhållanden emedan i vart fall någon kvällssegling kom att 

avslutas under nog så dramatiska förhållanden. För ovanlighetens skull fick seglingen om Ludvig 

Ohlins vandringspris ställas in på grund av bristen på vind. Det lär ha hänt tidigare men hör till 

ovanligheterna. Vättermästerskapet för H-båt och Rival 22:or fick ställas in på grund av 

bristande intresse. 

Även 2019 arrangerade Motala Segelklubb tillsammans med Motala Båtklubb Tegelviken och 

Motala Segelsällskap Vättern Kors och Tvärs, VKoT. Det blev på alla sätt en succéartad 

avslutning på MSK:s ansvar för denna segling. Med 35 stycken deltagande båtar från Vänern och 

Vättern samt med varierande vindförhållanden och mycket välordnade arrangemang under och 

efter tävlingarna, inte minst avslutningen i Motala som hade ordnats i Tegelviken, var alla 

deltagare mycket nöjda.  



 

 

Det är inte möjligt att nog betona de frivilliga insatser som görs av klubbens medlemmar för att 

våra kvällseglingar och större tävlingar skall kunna genomföras. Det är avsevärd mängd tid som 

åtgår till planering och genomförande av dessa seglingar. 

Seglingsnämnden har arrangerat följande seglingar under år 2019: 

• 6-timmars segling – segrare Tomas Möller, S 30  

• Vår Cup höga SRS – segrare Göran Häger, Dehler 36 SQ 

• Vår Cup låga SRS – segrare Anders Jarl, H-båt 

• Klubbmästerskap höga SRS – segrare Göran Häger, Dehler 36 SQ 

• Klubbmästerskap låga SRS – segrare Arne Persson, Maxi 77 

• Gastsegling höga SRS – segrare Leif Samuelsson, Dehler 36 SQ 

 

2020 års seglingsprogram har fastställs och finns anslaget på MSK:s hemsida.  

Klubbaktiviteter 

Flera aktiviteter för MSK:s medlemmar har genomförts under året. Festkommittén har anordnat 

sillfrukost för medlemmarna. 

Anders Jarl anordnade under sammanlagt 5 träffar en kurs gällande kappseglingsregler baserad 

på nytt videomaterial framtaget av SSF. Mötena var välbesökta och förhoppningsvis ökade 

förståelsen för regelverket. 

Under två kvällar anordnades en utbildning rörande splitsning av modernt tågvirke som 

Dyneema. Tanken var att deltagarna skulle få grundläggande kunskaper i de möjligheter som de 

nya materialen ger båtägaren. 

Vidare anordnades en föreläsningsafton där Sven-Erik Andersson fritt fick berätta om sin 

segling till Shetlandsöarna och Skottland. 

Julfesten 2019 fick på grund av bristande intresse ställas in. Festkommittén återkommer med 

förnyade krafter under 2020 som ju är ett jubileumsår för MSK. Klubben firar då 125 år som 

levande båtklubb i Motala.  



 

 

Styrelsen vill ta tillfället i akt att framföra ett stort tack till de medlemmar som under 2019 har 

ställt upp med tid, arbete och kunnande för bidra till att göra, om det nu är möjligt, vår klubb till 

en ännu bättre båtklubb att vara medlem i.  

För Motala Segelklubbs styrelse 

Motala den 13 januari 2019 

Kristian Jensen   Oscar Rosander 


