Protokoll för vid medlemsmöte i Mönsterås Segelklubb 2018-05-23

Tid och plats: Varvet 18.00
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
§ 3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Anders Evertsson och Nils-Peter Wirblad
§ 4 Föregående protokoll
Genomgång av årsmötesprotokollet från november-17.
§ 5 Anmälda frågor
Inga inkomna frågor
§ 6 Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
§ 7 Rapport från kassören
Totalt sett har klubben en god ekonomi. Saknas cirka 40.000 kr av det fakturerade.
Förslag att ha en påminnelseavgift vid nästa års fakturering. Detta tas upp som ett förslag på
årsmötet.
§ 8 Rapport från varvskommittén
Städning av Varvet pågår, med bl.a. inställande av båtvagnar.
Dykinspektionen av bryggorna är genomförd.
Många byten av båtplatser är gjorda. Ytterligare en båtplats att sälja.
Reparation av klubb båtens främre toft måste göras till hösten.
Tallen vid nerfarten ska tas ner.
Sören S söker gästhamnvärdar till fem veckor under sommaren.
Bössan vid sjösättningsrampen innehöll vid tömning 1107 kronor som kommer att användas som
växelkassa.
Latrintömningsstationen är nu i funktion.
Svartöleden har setts över och är nu komplett.
§ 9 Rapport från Segelholmen
Till renoveringsarbetet på Segelholmen har styrelsen beviljat 50.000 kr. Arbete som pågår är slipning
och lackning av golv, ny kamin i stora rummet, målning, tapetsering, byte av köksinredning, samt
altanbygge.
Sponsorbrev är utskickade. Nya sponsorer är Ölandsfärjan (brons) och FB kedjor (guld).
Tackbrev och kvittens ska göras av Maria att skicka ut tillsammans med fakturan.
Skylt ska sättas upp på Segelholmen med sponsorernas namn.

Bidrag på 113.00 från Kustlandet har beviljats där kommunen står för en tredjedel.
Gamla vågbrytaren ska flyttas ut till Segelholmen. Gamla bryggorna på holmen ska säljas för
1000kr/m.
§ 10 Rapport från ungdomssektionen
Seglarskola är planerad till vecka 30. Denna är i år en ”kostnadsfri sommaraktivitet” och bekostas av
kommunen. Max 20 personer.
Enligt årsmötesbeslut 2016 att bevilja inköp av två stycken C55:or pågår nu införskaffandet.
Härdssparbanken sponsrar en båt á 185.000 kr. Ev. uppdelat på tre år, men då utan ränta.
SSF går in med 50.000 kr /båt + 2 x 15.000 kr för trailer.
Det återstår då 55.000 kr för klubben att betala.
Båtarna är klara fr leverans i slutet av maj, eller början av juni.
Kundaktivitet ska ordnas för Härdssparbanken.
§ 11 Rapport från kappseglingskommittén
Tio till elva båtar i de första kvällskappseglingarna. En ny båt från Kalmar i år.
Kalmarsundsregattan seglas den 16/6 med tre bankappseglingar i Kalmarsund.
Klubben har fått förtroendet att anordna NM för Drakar 2019, datum är fortfarande oklart men
önskemål om juli/augusti.
Räknar med att det kommer cirka 20 båtar.
Nästa år fyller både MSK och Draken 90 år.
§ 12 Nya medlemmar
Lars Ekstrand och Patrik Byström väljs in som nya medlemmar.
§ 13 Övriga frågor
Skylt med swishnummer önskas vid sjösättningsrampen.
§ 14 Hemsidan
Kalendern fungerar inte på hemsidan samt gammal information. Vi tar upp detta på nästa
styrelsemöte. Önskemål om utskick av kalendern.
Mycket information finns på FB
§ 15 Nästa möte
Årsmöte den 24/11 om det inte blir något extra medlemsmöte.
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