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Verksamhetsberättelse 2022 

Motala Segelklubbs verksamhet 2022 har varit följande:

Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda möten under verksamhetsåret för att 
hantera uppkomna frågor och styra verksamheten. 

Årsmöte har hållits den 27 februari.

Vårmöte har hållits den 4 maj 2022 då fyllnadsval till styrelseordförande och kassör gjordes 
samt val av valberedningen.

Höstmöte har hållits den 19 oktober 2022 med traditionsenlig prisutdelning. Efter Höstmötet 
hölls ett extra medlemsmöte för att fastställa en mindre justering i MSK stadgar som 
framlades på höstmötet.

MSK har nu totala 351 medlemmar inräknat alla familjemedlemmar.

Följande arbete har utförts under verksamhetsåret 2022: 

 Ytterbelysning på plan, brygga, klubbhus och på varvsbyggnad utökats, renoverats och
förbättrats.

 Översyn och nedsäkring av elstolparna på plan har genomförts.

 Ny elmanövrerad bom till plan har installerats.

 Infarten till plan har asfalterats med slinga i densamma för att öppna bom vid utfart.

 Asfaltering av område kring tömning av gråvatten är gjord.

 Småbåtsbryggan är utbytt och utökad med fler platser samt fler bryggbommar har 
införskaffats och monterats fast.

Utan tisdagsgruppen medverkan hade mycket av underhåll och upprustning inte blivit gjort. 
Ett stort tack till tisdagsgruppens kraftfulla insats.

Under tiden juni till mitten av september har MSK bedrivit ställplatsverksamhet för husbilar. 
Gästerna har överlag givit oss ett gott betyg. Verksamheten hade dock stora problem då inte 
det valde betalsystemet inte fungerade enligt vad kontraktet stipulerade. Detta medförde att vi,
MSK, annullerade kontraktet och lämnade tillbaka betalsystemet. Under hösten har 
Ställplatsgruppen haft ett flertal arbetsmöten för att säkerställa att ställplatsverksamheten 2023
kan genomföras mer smärtfritt, bl.a. har ett nytt och mer effektivt betalsystem att kontrakteras.

Sommarfritis har hyrt vår klubblokal under 4 veckor och bedrivit sin sommaraktivitet på vårt 
område.
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Verksamhetsberättelse 2022 
Seglingskommitténs verksamhet har bestått av:

 Enkäten utskickad till alla medlemmar i januari som besvarades av 33 medlemmar och
där 21 markerar att vi ska få se dem på startlinjen vid någon av sommarens 
arrangemang.

 Vi hade en välbesökt träff på MSK den 15 mars med genomgång av Enkät och beslut 
om hur sommarens seglingar ska avgöras.

 Vår Cup genomfördes 17 maj – 7 juni. Seglingarna blev lättvindsseglingar där Magnus
Hjalmarsson vann klass Höga SRS och Anders Jarl Låga SRS.

 Tisdagen den 9 augusti startade 10 båtar för att delta i MSK:s Gastsegling. Vädret bjöd
på en solig sommarkväll med svag vind som tyvärr avtog till ingen vind alls. De 
snabbaste båtarna lyckades komma till rundningsmärket vid farleden på en dryg timma
men ingen båt klarade att gå i mål innan maxtiden på två timmar.

 Den 27 augusti, distanskappseglingen om Ludvig Ohlins pokal avgjord i mycket svaga
vindar. Efter att starten skjutits upp en timma avgjordes tävlingen på en i 
sammanhanget kort bana på 6 distansminuter. Tävlingen avslutades med prisutdelning 
och traditionsenlig ärtsoppa med tillbehör i Varvet. Segrade gjorde Sven-Inge Larsson 
SSV. 17 båtar deltog, hela resultatlistan finns på hemsidan. Ett nytt grepp var att 
ungdomar från MSS var med som gastar i flera båtar.

 Tiden 16 augusti till 10 september hade vi MSK:s höstseglingar. Dessa tävlingar 
avgjordes i svaga vindar, första KM-seglingen 16 augusti ställdes in för åska och för 
lite vind. Göran Häger vann klass Höga SRS och Arthur Forsfält Låga SRS.

 Kappsegling med DF65 (Radiostyrd segling), Det har i stort sett kappseglats varje 
vecka hela året. I vintras var det segling i isfria Hästholmens hamn, övrigt har det 
seglats på kanalen, Skedevi gård, Vadstena, MSS, Gryt, Kumla, Kalmar, Falun, mm. 
Flera DF seglare har under året bytt klubb från MSK till MSS, orsaken har varit att 
MSS startat en sektion för RC-segling.

Vår framlidne hedersmedlem Bengt Helgessons dödsbo har skänkt halvmodeller, priser och 
möbler till MSK.
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