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Protokoll fört vid Vårmöte 2019-05-07 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade ett stort antal MSK medlemmar välkomna och förklarade 
Vårmötet öppnat. 

2. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet godkändes som behörigt utlyst. 

3. Val av ordförande 
Mötet valde Kristian Jensen till ordförande för mötet. 

4. Information om årets kappseglingar 
Anders Jarl informerade om sommarens kappseglingar. 
Vårkuppen: Start den 16/5. Obs! Torsdagar i år. 
Vätternmästerskap: 1-2 Juni (önskemål framfördes om flera klasser t.ex. If, Maxi 77) 
6-timmars 6 juni. Målgång i Igelbäcken för trevligt samkväm på kvällen. 
Vättern kors o tvärs. Start 29 juli i Hjo. Målgång i Motala (Tegelviken) den 1 augusti. 
Höstens kvällsseglingar börjar den 15/8 med gastsegling följt av KM 4 torsdagar. 
Ludvig Ohlin går av stapeln 24/8. 
Mer information om dessa och övriga kappseglingar i Vättern finns på vår hemsida. 
  

5. Information från styrelsen 

5.1. Ekonomi 
Ordföranden informerade om att klubben bytt namn på en del konton för att vara mer 
förståeliga. 
Summa tillgångar är per 19-04-30 är 416.952:- 

 
 
5.2. Planerade aktiviteter 
Klubbmästaren redogjorde för vårens efterlängtade aktivitet: 

• 30 maj Sillfrukost, start kl 09:00 
 
5.3. Pågående och planerade arbeten 
Ordförande informerade om att: 

• Bojarna måste läggas i omgående, för att kontrollera djupet. Vissa båtar 
behöver sannolikt flyttas pga. det låga vattenståndet. 
 

• Påminde om att alla personliga saker måste märkas såsom täckställningar 
spinnakerbommar mm. 

 

• Planering för miljöstation inkl. nytt traktorgarage pågår. 
 

• Offerter har tagits in för spontning av bryggnocken. Kostnad 100-130 tkr. 
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• Förslag finns på att placera solceller på klubbhusets tak. 
 

• Planerat arbete är att sätta träpanel på plåtskjulet innan det blåser iväg. 
 
 
 

           5.4  Båtmärken för 2019 ska hämtas ut.  

 

6. Övriga frågor 
Pågående diskussion med kommunen angående muddring.  
 
Miljörevision har genomförts. Är ett samarbete mellan kommunerna runt norra 
Vättern. Provtagning kommer troligtvis att ske på land och i vattnet. 
 
Det kommer förmodligen att bli samma regler i Vättern som i Mälaren redan har. Att 
förbjuda giftig bottenfärg. 
 

7. Mötets avslutande 
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: Arne Persson 


