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Styrelsen
Ordförande – Anders Olofsson  tel kväll 0320-105 04
Sekreterare – Jan Felten  tel dag 0320-12670, kväll 0320-31425
Kassör – Bertil Leander
Ledamot – Anders Sjöblom  tel kväll 0320-13267
Materielförvaltare – Lars-Anders Johansson tel kväll 0320-41356
Suppleant – Patrik Ekberg  tel kväll 0320-211638
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En skrift för vind i seglen - 
från Marks kajak- och segelklubb!

Kapten har ordet!

Länsposten 
Nr 1 april 2007

Medlemsavgifterna
Årets avgifter ligger kvar på samma nivå som i fjol och ska betalas in till pg 22 92 01-9.  
Glöm inte att ange på inbetalningen vad det är för avgifter du betalar, och betala 
gärna snarast.

Avgifterna är följande: 
 Junior 50 kr
 Senior 100 kr
 Familj 150 kr
 Båtplats vid land 150 kr
 Båtplats vid bryggan 500 kr
 Båtlåneavgift segelbåtar 150 kr
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Kapten har ordet!

Säsongen -07
En ny seglingssäsong närmar sig. För klubbens del ser programmet likadant ut som 
det gjort de senaste åren. Det vill säga seglarskola första sommarlovsveckan, Höst-
race, i år den 30: e september. Och träningsseglingar på onsdagskvällarna.
 För att försöka få lite bättre ordning på parkeringen vid vårt område bifogar vi ett 
parkeringstillstånd att ha innanför vindrutan. Tanken är att obehöriga inte ska ställa 
bilar och trailrar bland våra båtar och göra det svårt att komma fram.
Nu hoppas vi på en fin sommar med bra vindar och många segel ute på Öresjön.

Väl mött!
Anders Olofsson

Protokoll fört vid Marks kajak- och segelklubbs årsmöte.
Örby idrottshall den 11 februari 2007
§ 1 Mötet öppnas och befanns vara vederbörligen utlyst.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Anders Olofsson.
§ 3 Till protokollförare för mötet valdes Jan Felten.
§ 4 Anders Sjöblom och Bengt Nilsson valdes till att justera protokollet.
§ 5 Anders Olofsson läste upp årets verksamhetsberättelse.
§ 6 Birgitta Ekesand läste upp revisionsberättelsen och redogjorde för klubbens 

ekonomiska status.
§ 7 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avsåg.
§ 8 Anders Olofsson valdes till klubbordförande för en period på ett år.
§ 9 Bertil Leander valdes in i styrelsen för en period på ett år, i fyllnadsval för 

avgående Birgitta Ekesand.
§ 10 Lars-Anders Johansson och Anders Sjöblom valdes om för en period på två år.
§ 11 Patrik Ekberg valdes om som styrelsesuppleant för en tid på ett år.
§ 12 Eva Sörling valdes om som revisor för en tid på ett år och den tillträdande 

styrelsen gavs i uppdrag att hitta en ersättare för revisorn Gunilla Svedberg, 
som avgår.

§ 13  Årsmötet anser att medlemsavgifterna ska vara desamma i år som föregående 
år. Däremot skall avgifterna för seglarskolan höjas om detta inte leder till 
alltför stora protester.

§ 14 Vi kommer att fortsätta söka VM för Zoom8 tillsammans med Träslövsläges 
båtsällskap. 

 P-tillstånd skall införas för vår parkering på Mos. 
 Samarbete inleds med Markävetyr (Stefan).
 Patrik skall titta på möjligheterna att ordna en hemsida.
 Antalet medlemmar uppgår till 44 st.
§ 15 Mötet avslutades.

 Vid protokollet  Justeringsmän  Justeringsmän
 Jan Felten   Anders Sjöblom  Bengt Nilsson
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Parkeringstillstånd 

2007

Klipp ut och placera tydligt i framrutan på bilen
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