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Till alla medlemmar i MSK 

 

 

 

 

Hösten närmar sig och med den tiden för torrsättning av våra kära flytetyg. En del av oss är ute i 
god tid och har tagit upp sina båtar när detta skrivs några av oss hoppas på ännu någon skön 
seglats eller lyckat fiskafänge. 

Uppdagningsdagarna finns anslagna på hemsidan och anslagstavlan. Glöm inte ta kontakt med 
de som är ansvariga för den dag som du tänker ta upp din båt på. Se även till att ha din 
vagga/vagn och annat nödvändigt material är i ordning så att det inte blir onödigt arbete när du 
skall ta upp din båt. Det är inte våra kran- och traktorförare som skall ställa i ordning dina 
grejer. 

Närmast på dagordningen står höstmötet samt ett extra möte för val av ny hamnkapten. 
Kallelser och dagordning till dessa möten får du som bilagor till detta brev. De finns också 
uppsatta på anslagstavlan samt har publicerats på vår hemsida. 

Under sommaren har vi kompletterat hemsidan med information om klubbens policy för 
behandling av personuppgifter. Jag biläger även denna information med detta utskick. 

För att klubben skall kunna sköta sina åtaganden mot Båtunionen och Svenska Seglarförbundet, 
SSF, krävs att vi har alla nödvändiga uppgifter registrerade i vårt medlemsregister. För 
närvarande saknas en del av dessa uppgifter och en del uppgifter är inaktuella, vilket bland 
annat medför att SSF inte får rätt underlag för att söka om anslag från Riksidrottsförbundet. 
Detta påverkar på kort sikt MSK eftersom vi får en högre avgift att betala till SSF och på lång sikt 
segelsporten eftersom klubbar med ungdomsverksamhet, som MSS, får mindre pengar i anslag 
från SSF. 

Våra register behöver uppdateras och av den anledningen vill styrelsen att du fyller i bifogade 
blankett och lämnar in denna till klubben. Du kan antingen fylla i uppgifterna direkt i din dator 
använd funktionen fyll i och signera i din PDF-läsare och e-posta blanketten till 
info@motalasegelklubb.se eller lämna den i brevinkastet till styrelserummet. Glöm inte att även 
uppgifter om familjemedlemmar behöver uppdateras. Saknas uppgifter som är nödvändiga 
kommer det att påverka ditt eller dina familjemedlemmars medlemskap i MSK eftersom vi då 
inte kan registrera in uppgifterna. Klubben kommer då inte att fakturera din medlemsavgift med 
följd att ditt medlemskap inte förnyas. 
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Styrelsen planerar för vinterns aktiviteter. Har du några förslag eller önskemål på aktiviteter 
skicka gärna in dessa till styrelsen. Det är för er skull som dessa aktiviteter anordnas. 

Hälsningar 

Styrelsen 
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