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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016  
 

Nu har vi haft vårt första hela verksamhetsår enligt den reviderade stadgarna från 2015. 

Vi har haft ett spännande år där vi bl.a arrangerat H-båts SM tillsammans med MSS.  

 

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 10 protokollförda möten för att styra den 

kontinuerliga verksamheten på MSK. Första årsmötet i februari för tidperioden 2015 

September till december hölls likaså vår och höstmöte som alla medlemmar blev kallade 

till. 

 

MSK har varit representerad på ÖBF årsmöte i Munkeboda båtklubb, Norsholm den 21/3 

2016. 

 

MSK har varit representerat på Vätterns seglarförbunds årsmöte.   

 

Antalet medlemmar är vid verksamhetsperiodens utgång: 

 

113 individuella medlemmar (-7) 

74 familjemedlemskap (+4) 

 

Vi kan notera att medlemsantalet har sjunkit med 8% eller 15 medlemmar 

sedan 2014 vilket medför 20% färre båtar på vinterförvaring eller 21 stycken.   

 

Under året har Bastun färdigställts efter dess renovering. Det har varit mycket 

uppskattat och kassören är glad över den fulla bastukassan. 

 

I vår klubbstuga har ett nytt parkettgolv lagts in samt uppsnyggning av lokalen. 

 

Vår verkstad har upprustats så att även lackning nu kan ske med god 

ventilation.  

 

En ny jollebrygga, invid vår brygga, har byggts. 

 

I år skänkte MSS sin gamla brygga till MSK. Denna brygga har under höst och 

förvintern på ett förtjänstfullt sätt av några medlemmar blivit renoverad under 

Thomas Möllers ledning. Bryggan kommer att förankras och platser hyras ut i 

vår 2017. 

 

Medlemmar har god anda genomfört fortlöpande underhåll på klubbhuset, paradishuset, 

bryggor, varvsbyggnaden och Igelbäcken, samt arbetet med att lägga i och ta upp 

medlemmars båtar. 

 

Kappseglingsutskottet har planerat verksamheten inför verksamhetsåret 2017 

genom att kalla medlemmarna till möte. Kappseglingsutskottet har 
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förtjänstfullt bedrivit seglingsverksamhet där även H-båts SM arrangerades 

tillsammans med MSS.  Svenska H-båtsförbundet har tackat för ett mycket 

trevligt och väl genomfört SM.  

En kurs för segelfunktionärer har genomföras under vår 2016.  

 

Kappseglingsutskottet egna seglingsarrangemang har varit: 

 

 Vätternmästerskap Rival 22: Segrare Roger Galian. 

 Vätternmästerskap H-båt: Segrare Kjell Larsson(SOMSS) och bästa MSK båt Kenth 

Bengtsson på 5:e plats. Det var ett mycket starkt startfällt detta år där många hade 

”generalrepetition” inför H-båts SM. 

 Distansmästerskapet: Segrare Tomas Möller. 

 Vår cup: Låga SRS, segrare Mats Brodd och höga SRS Peter Danielsson segrare. 

 Distanssegling till Idas brygga genomfördes med segrare Jan Lindblom. 

 Klubbmästerskap: Segrare låga SRS Anders Jarl och segrare höga SRS Peter 

Danielsson. 

 Ludvig Ohlins vandringspris: Segrare Kenth Bengtsson. 

 

Festkommittén har ordnat flera av medlemmarna uppskattad tillställningar såsom  

Sillfrukost, midsommarfest med många glada deltagare och Julfest för MSK:s medlemmar. 

 

Styrelsen vill även för detta år tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 

som har ställt upp med tid och arbete för bidra till vår Segelklubb.  
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Styrelsemedlemmar har varit: 
 

Ordförande Jan Lindblom 

 

 

Vice Ordförande Peter Karlsson 

 

 

Sekreterare  Olle Jägerström 

 

 

Vice Sekreterare Lars Wallgren 

 

 

Kassör Oscar Rosander 

 

 

Vice Kassör Benny Waldner 

 

 

Varvschef Stig Karlsson 

 

 

Hamnkapten Asko Ståhle 

 

 

Klubbmästare Lill Nilsson 

 

 

Kappseglingsutskottet Pär Gehlin 

 

 

Web-master/Suppleant Håkan Wallenthin  

Styrelsesuppleanter Björn Lissman 

Mats Brodd  

 

 

Övriga förtroendevalda: 

Festkommitté Stefan Hjert, Yvonne Hjert och Niklas Hjert  

Valberedning Sten-Erik Nilsson, Björn Fransén och Thomas Möller.  

Revisorer Ulf Laurent  

Revisor Suppleant Tage Strid  

Klubbhusintendent Jan Nilsson  

Fotoalbum Gunnar Junell  
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Jan Lindblom, Ordförande 
          


