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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Sommaren 2017 kan nog ha upplevts som kall men MSK:s medlemmar har i samma 
anda som förut levt ett rikt segel och båtliv. Tyvärr så noterar styrelsen att antalet 
deltagare i de av klubben utlysta tävlingar har minskat något, en trend som vi hoppas 
bryts under 2018 då kappseglingsutskottet oförtrutet arbetar vidare.

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 7 ordinarie och ett extra protokollförda 
möten för att styra den kontinuerliga verksamheten på MSK. Årsmötet för tidperioden 
2016 hölls den 15 februari och Vårmötet den 10 maj samt höstmötet den 18 oktober där 
alla medlemmar blivit kallade till.

MSK har varit representerad på ÖBF årsmöte i Jönköping, med Jönköpings Segelsällskap
som värd,  den 18/3 2017.

MSK har varit representerat på Vätterns seglarförbunds årsmöte samt på Östergötlands 
Seglarförbunds årsmöte.  

Antalet medlemmar är vid verksamhetsperiodens utgång:

114 individuella medlemmar (+1)
78 familjemedlemskap (+4)
Totalt 313 medlemmar.

Vi kan nu notera att medlemsantalet har ökat igen sedan föregående år. 
Styrelsen hoppas att trenden nu är positiv.  

Städskrubben med vasken har renoverats och gjorts fin. Detta arbete har gjorts 
av några medlemmar ingen nämnd ingen glömd. Material har bl.a skänkts tilll 
MSK från Raoul Gustafsson.

MSKs bredbandsleverantör har byts till Netonnet som är ett billigare alternativ 
varmed MSK kommer att spara ca 8 till 9 tusen kronor per år.

En snabbdiskmaskin har inköpts och installerats i Klubbhusets kök.

Några elstolpar på plan har blivit utbyta för att fortsatt säkerställa elsäkerheten 
för MSK medlemmar.

En hjärtstartare, efter beslut på vårmöte 2016, har inköpts och finns i 
medlemsrummet i klubbhusets källare. 

Den nya småbåtsbryggan är nu färdigställd: Tyvärr så blev den klar sent så inga
platser blev tilldelade medlemmar som står i kön. Till 2018 kommer platserna 
att fördelas till medlemmar enligt kön. Bryggan kommer även att kompletteras 
med ytterligare Y-bommar så att merparten av platserna kommer att ha 
bommar.
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En säkerhetskurs i ÖBF regi anordnades på MSK. Tyvärr kom endast 4 
deltagare av anmälda. Kursen var bra och nyttig med praktiska övningar.

Tyvärr så har trekammarbrunn till spolplattan igen blivit sanerad för dyra 
pengar pga av att någon har tömt slagvatten ur båten och vi därmed fått olja i 
brunnen. Återigen det är inte tillåtet att tömma slagvatten på spolplattan, 
använda tvättmedel till båttvätt eller tvätta bilen på densamma.

Medlemmar har med 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 och sedan fastställa Seglingskalendern 
för 2017.

Tillsammans med Tegelvikens båtklubb och MSS ansvarade MSK för 2017 
årsVättern kors och tvärs etappmål och -start i Motala, samt regattamiddag på 
kvällen på Tegelvikens båtklubbs område. Detta var mycket uppskattat och i år 
2018 är MSK en av huvud arrangörerna. 

Kappseglingsutskottet egna seglingsarrangemang har varit:

 Vätternmästerskap Rival 22: Pär Gehlin.
 Vätternmästerskap H-båt: Segrare Anton Persson(Hjo) och bästa MSK båt Anders Jarl 

på 4:e plats. 
 6-timmars Nationaldags Navigation och Distanssegling: Segrare Tomas Möller.
 CUP: Låga SRS, segrare Anders Jarl och höga SRS Göran Häger segrare.
 Distanssegling till Idas brygga genomfördes med segrare Håkan Margenberg.
 Klubbmästerskap: Segrare låga SRS Anders Jarl och segrare höga SRS Håkan 

Margenberg.
 Ludvig Ohlins vandringspris: Segrare Ulf Karlsson (Aspa) Bästa MSK båt Pär Gelin.
 Distanspriset: Lars Wallgren.

Festkommittén har ordnat, av medlemmarna uppskattad tillställningar, såsom 
Sillfrukost, midsommarfest med många glada deltagare och Julfest för MSK:s medlemmar.

Styrelsen 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 Leif Hjort

Klubbmästare Jonas Carlsson

Seglingsnämndens 
ordförande

Anders Jarl

Web-master/Suppleant Håkan Wallenthin

Styrelsesuppleanter Björn Lissman
Lillis Öreteg

Övriga förtroendevalda:
Festkommitté Niklas Hjert och Pia Danielsson.

Valberedning Kaj Lindohf, Jan Nilsson och Mats Brodd.

Revisorer Ulf Laurent

Revisor Suppleant Tage Strid

Klubbhusintendent Jan Nilsson

Fotoalbum Gunnar Junell

Motala 2018-02-15

Jan Lindblom, Ordförande Oscar Rosander. Kassör
         


