MSK nytt 2022
Äntligen börjar det att närma sig!
Efter en lång vinter så är det dags att dra igång en ny säsong trots att det är mycket i världen som kunde vara bättre.
På sensommaren planeras en familjedag på Varvets som vi hoppas kommer att locka många medlemmar.
Våra kvällskappseglingar startar i år den 12/5 och då vill vi se ett laddat gäng på startlinjen, men också alla trogna
supportrar och åskådare.
Seglarskolan för barn- och ungdomar kommer i år att genomföras kvällstid under vecka 24 och 25. Datum för
seglarskola för vuxna kommer att presenteras senare, men intresseanmälan kan göras till
monsterassegelklubb@gmail.com

Från Varvskommittén påminner vi om att meddela till monsterassegelklubb@gmail.com innan den 30/4 om man
inte ska sjösätta sin båt och utnyttja sin båtplats. Detta för att undvika debitering. All uthyrning sköts av klubben.
Samtliga medlemmar som har brygg- eller vinterplats på Varvet ska årligen utföra minst 5 timmars arbetsplikt. Vid
utebliven arbetsplikt debiteras 2000 kr. Din kommittétillhörighet hittar du på fakturan och kontaktuppgifter finns på
baksidan av detta brev.
Om du ser att något behöver göras i klubben, på Varvet eller på Segelholmen och du vill erbjuda dig att utföra detta,
kontakta sammankallande i den kommitté du tillhör.
Nytt för i år är att vi kommer att erbjuda ställplatser för husbilar på Varvet.

Fr.o.m i år kommer det att finnas möjlighet till båtbottentvätt på Varvet. Tvätten utförs av och i samarbete med
http://boatwash.se/ och kommer att erbjudas vid 3 tillfällen under säsongen, 3/7, 7/8 samt 2/10. Se mer
information på hemsidan.

Gemensamma bastukvällar kommer att genomföras på Segelholmen 3/6 och 9/9.
Som traditionen säger så kommer medlemmar att fira midsommar på Segelholmen dit alla hälsas välkomna.

Mycket annat händer under säsongen och detta hittar ni i medskickad kalender.
Vill också uppmana er att besöka klubbens hemsida, Facebooksida och Instagram som levererar snabba nyheter.
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Styrelse och kommittéer i Mönsterås Segelklubb 2022
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamöter

Peter Johansson
Martin Karlsson
Anna Dahl
Peter Bjureberg
Joakim Lönnbom

Torbjörn Andersson
Maria Karlsson
Styrelsesuppleanter Maths Lönnbom
Stefan Eneman
Kappseglingskommittén
Sammankallande Peter Johansson
Mikael Pettersson
Vakant
Ungdomskommittén
Sammankallande Anna Dahl
Malin Pettersson
Magnus Svensson
Varvskommittén
Varvsfogde
Maths Lönnbom
Anläggningsgruppen
Sammankallande Maths Lönnbom
Peter Johansson
Martin Karlsson
Underhållsgruppen
Sammankallande Anders Evertsson
Jan Ederfors
Lars Ellström
Klubbhus/service
Sammankallande

Driftgruppen
Sammankallande

Sören Svensson
Vakant
Vakant

peter.johansson@sodra.com
martin.karlsson@sodra.com
anna.dahl@telia.com
peter.bjureberg@gmail.com
j.lonnbom@telia.com

076-8329647
072-5834059
070-2897190
070-5555825
070-5842719

torbjorn.andersson@monsteras.se
maria.karlsson@monsteras.se
maths.lonnbom@outlook.com
stefan.eneman57@gmail.com

0499-17464
073-5875509
070-2560821
073-1819488

peter.johansson@sodra.com

076-8329647
070-3596622

anna.dahl@telia.com

070-2897190
076-7744424
070-5894545

maths.lonnbom@outlook.com

070-2560821

maths.lonnbom@outlook.com
peter.johansson@sodra.com
martin.karlsson@sodra.com

070-2560821
076-8329647
072-5834059

anders.evertsson@telia.com

070-3200401
070-5360663
0499-12485

soren.nynas@telia.com

070-2792413

Anders Fältsjö
anders.faltsjo@vattenfall.com
Johan Ingvarsson Drottman
Rikard Axelsson
Segelholmskommittén
Sammankallande Johan Trulsson
johantrulsson@icloud.com
Maria Karlsson
maria.karlsson@monsteras.se
Lisa Stark

070-5912315
070-6284993
070-3587191
070-3684147
073-5875509
070-4804183

