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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 September-December 

 

Vi är nu mitt i vintern och väntar på våren för att kunna rusta vår båtar inför den 

kommande säsongen. Denna verksamhetsberättelse sträcker sig från den 1 september till 

den 31 december 2015 och är den del som "blev över" när vi i MSK bytte räkenskaps år 

från brutet till helt. 

 

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 4 protokollförda möten för att styra den 

kontinuerliga verksamheten på MSK. 

 

MSK har varit representerad på ÖBF höstmöte där temat var den nya lagen mot att 

tömma latrin i sjön. Genomgång av bland annat lagen har fungerat i praktiken och 

diskussion med ansvarig handläggare på Länsstyrelsen. 

 

MSK har varit representerat på Vätterns seglarförbunds årsmöte. MSK:s representanter 

var Peter Danielsson och Thomas Möller. På mötet beslöts bl.a att Vätternkuppen skall 

startas igen där Seglingen till Ludvig Ohlins minner kommer att ingå.  

 

Antalet medlemmar är vid verksamhetsperiodens utgång: 

 

121 individuella medlemmar(-5) 

71 familjemedlemsskap(-1) 

 

Medlemmar har i vanlig god anda genomfört fortlöpande underhåll på klubbhuset, 

paradishuset, bryggor och varvsbyggnaden, samt arbetet med att ta upp medlemmars 

båtar. 

 

Ett stort tack till de medlemmar som har arbetat med basturenoveringen under 

hösten. Nypremiär förväntas i början av 2016. 

  

Kappseglingsutskottet har planerat verksamheten inför verksamhetsåret 2016. I 

denna planering har även ingått att starta en kurs för segelfunktionärer som 

kommer att genomföras under kommande vår.  

 

Festkommittén har ordnat en mycket uppskattad Julfest för MSK:s medlemmar. 

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för denna korta verksamhetsperiod 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  

 

 

Borensberg 2016-01-27 

Jan Lindblom, Ordförande 
     


