
Ansvarig utgivare Anders Olofsson 0320-105 04
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Styrelsen
Ordförande – Anders Olofsson  tel kväll 0320-10504
Sekreterare – Jan Felten  tel dag 0320-12670, kväll 0320-31425
Kassör – Bertil Leander  tel kväll 0320-40414
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 2 maj 2010

Medlemsavgifter 2010 
Dags för årets medlemsavgifter. Samma avgifter som förra året och året  
dessförinnan… Pg-numret är 22 92 01-9. Glöm inte att ange vilken avgift som 
avses.

Junior    50 kr
Senior    100 kr
Familj    150 kr
Båtplats land   150 kr
Båtplats vid bryggan  500 kr
Båtlåneavgift segelbåtar  150 kr



Kapten har ordet!

Ny följebåt
Vi kan glädjande nog meddela att vi fick beviljat ett bidrag från Föreningsspar-
bankens stiftelse på 20 000 kronor. Vi ska skaffa en robust liten gummibåt som 
ska finnas till hands när seglarskolorna drar i gång om några veckor. Det kommer 
naturligtvis att förbättra säkerheten en hel del att ha två motorbåtar som följer 
eleverna på sjön.

Seglarskola
Apropå seglarskolan så äger den rum vecka 24, första sommarlovsveckan alltså. 
Isabel och Andreas kommer att följa upp fjolårets succé med en minst lika populär 
kurs i år. Optimistjollar och Tera är det som gäller för den här kursen. Lämplig ålder 
är 7-15 år och krav på simkunnighet.
För anmälan eller mer info ring Anders 0320-105 04
Vuxna människor vill ju också gärna lära sig segla så därför kör vi en kurs i trissjolle- 
och lasersegling veckan efter. Första kurstillfället är söndag eftermiddag den 20 juni 
följt av några kvällspass i veckan som följer.
För anmälan eller mer info ring Patrik 0320-21 16 38

Träningsseglingar
En sen vår har det varit men nu är 
emellertid träningsseglingarna i gång på 
onsdagskvällarna. Från 18,00 är klubb-
stugan upplåst och följebåt finns redo att 
bistå med hjälp för den som behöver.

Medlemsavgifter
Nu är det dags att betala in medlemsavgifterna för 2010. Se sist i bladet vilka 
avgifterna är.

Hälsningar 
Anders 

Protokoll från årsmöte i Marks segelklubb den 28 februari 2010
§1 Årsmötet öppnades och förklarades vara behörigen utlyst.
§2 Anders Olofsson valdes till ordförande för mötet.
§3 Mötet valde Jan Felten till sekreterare för mötet.
§4 Mötet valde Arne och Patrik Ekberg till justeringsmän.
§5  Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp. Klubben har 20 familjemedlemmar och 

10 seniormedlemmar. Seglarskolan slog återigen deltagarrekord, vilket innebar att 
vi fick köra en extrakurs. Länsposten kom ut med ett nummer och styrelsen hade två 
protokollförda möten.

§6  Arne Ekberg läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsbefrielse för 
styrelsen.

§7  Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för den period revisionsberättelsen avsåg.
§8  Mötet valde om Anders Olofsson till klubbordförande, tillika styrelsens ordförande för 

en tid av ett år.
§9  Mötet valde om Jan Felten och Bertil Leander som styrelseledamöter för en tid av två år. 
§10  Mötet valde om Patrik Ekberg som suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 
§11  Mötet valde om Bengt Nilsson som sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.
§12  Mötet valde Arne Ekberg till revisorer för en tid av ett år.
§13  Ekonomin redovisades. Årets resultat blev 22 145 kr, huvudsakligen pga klubbens 

engagemang i Zoom8-VM i Träslövsläge sommaren 2009. Klubbens försäkringar 
diskuterades. Bertil Leander fick i uppdrag att utreda situationen i syfte att försöka 
sänka försäkringskostnader.

§ 14  Patrik Ekberg fick i uppdrag att ta fram priser på en gummibåt att användas som 
säkerhetsbåt vid seglarskolorna. Anders Olofsson skall undersöka möjligheten att 
finansiera en gummitbåt med medel från Sparbankernas fonder.

§15  Årsmötet beslutade att följande två personer skall teckna föreningen och därmed bl a 
ha rätt att ta ut pengar från vårt plusgirokonto. 
Dessa personer är: 
Ordföranden Anders Olofsson, med pers.nr. 651105-5573 
Kassören Bertil Leander, med pers.nr. 540701-5519

 Olle Jönson utreder möjligheterna att bygga tak över båtuppställningsplatsen.
 Vinschen skall om möjligt åtgärdas under sommaren.
  Lyckeskolan har givits möjlighet att utnyttja klubbens resurser för s k provapåsegling 

för ett 60-tal elever under 2010.
 Olle Jönsson påminde om att klubbens hagelgevär finns hos honom.
§16 Mötet avslutades med kaffe och bulle kl 16.49.


