Årsberättelse för 2016

Styrelsen för Mönsterås segelklubb avger följande årsberättelse för 2016, som är klubbens 87:e
verksamhetsår.
Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning: ordförande Peter Johansson, vice
ordförande Joakim Lönnbom, kassör Elisabeth Martis, sekreterare Anna Dahl.
Ledamöter Tommy Nyberg, Mikael Johansson och Erik Engström. Suppleanter Stefan Eneman och
Maths Lönnbom.
Under året har det hållit två medlemsmöten, varav årsmötet är det ena.
Vid vårens möte informerades det bl.a. om den nya arbetsplikten, planerna för en ny vågbrytare då
den nuvarande behöver bytas samt de första tankarna kring en ny klubbstuga.
I mars hade vi också en ”kick-off” inför den kommande säsongen med information, samvaro och
smörgåstårta.
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets utgång 321 varav 230 fullbetalda, 86 familjemedlemmar
och 5 hedersmedlemmar.
Fortsatt arbete har gjort med att så småningom få in MSK:s medlemmar i Idrott Online, vilket är ett
krav på ett flertal av SSF aktiviteter, bl.a. för att bli en ungdomsvänlig klubb samt för hjälp med inköp
av C 55:or. Därför uppmanas alla som inte lämnat sitt personnummer att göra det.
Ett fortsatt arbete har gjort med att förbättra informationen på klubbens hemsida. Kom gärna med
idéer och synpunkter. Nytt är också att klubben har en Facebooksida.
Under året har följande kappseglingar anordnats, 14 kvällskappseglingar, Kalmarsundsregattan och
Vållö Runt som även dessa ingått i kvällskappseglingssammanräkningen.
Klubbmästerskap seglades i C55:or som lånades av grannklubbar. Tack för lånet.
Seglarskola har genomförts enligt SSF regler. Också detta för att bli en ungdomsvänlig klubb.
På varvet har det gjorts omfattande arbeten med röjning, städning och allmän uppsnyggning.
Stugan färdigmålades under våren då också bryggorna oljades och dörrarna till mastskjulen
tvättades.
Översyn av bryggorna och byte av en del kättingar gjordes innan sommaren.
Boden rensades ur och innehåller nu bara kappseglings- och jolleutrustning.
Under hösten rensades mastskjulen ut och tvätt av båthusen påbörjades.
Under våren fanns det åtta tillfällen att utföra sin arbetsplikt och även under hösten fanns flera
tillfällen.
Klubbens båt har försetts med en ny motor.
Latrintömningsstationen är i stort sett helt klar men hann tyvärr inte att kopplas in under året utan
det blir till nästa säsong.
En miljöinspektion har genomförts under hösten utan anmärkningar.

Styrelsen har också arbetat med framtagandet av en miljöpolicy samt en drogpolicy, vilka kommer
att färdigställas under nästkommande år.
Antal gästnätter i hamnen har varit 70 stycken.
Bryggan som ska placeras på södra sidan vid Segelholmen är färdigställd och ska läggas på plats till
våren.
Nattorienteringen genomfördes i år den 27 augusti med endast tre deltagare. Vann gjorde Team
Björkenäs, som också lägger nästa års bana.
Under hösten har vi haft kontakt med Peter Salomonsson som är sailcoach i SSF, som också varit på
besök på ett styrelsemöte för att informera om hur vi kan få hjälp med att utveckla kappseglandet i
klubben. Vi kommer att teckna ett klubbutvecklingskontrakt på tre år, vilket innebär att vi får hjälp
med utbildningar för instruktörer inom både kappsegling och säkerhet. Detta kommer att påbörjas
under vår/vintern 16/17.
Vi har redogjort för klubbens viktigaste händelser och aktiviteter under 2016. Vi önskar den
tillträdande styrelsen ett bra 2017.
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