
Ansvarig utgivare Anders Olofsson 0320-105 04

MARS 2011

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 mars 2011

Medlemsavgifter 2011 
Dags för årets medlemsavgifter. 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   200 kr

Båtplats vid bryggan  650 kr

Båtlåneavgift segelbåtar  200 kr



Kapten har ordet!

Uppstart 2011 
Onsdagen den 13 april klockan 18,00 träffas vi i Rydals skola (hemvärnsgården) 
för att umgås och fika. Vi ska bland annat kolla in ett kappseglingspel som Patrik 
har skaffat fram, det lär vara mycket intressant och lärorikt. Seglare i alla åldrar är 
välkomna, speciellt kul vore om ni seglarskoleelever från senare år dök upp.

Vad händer i sommar?
Seglarskolan är fortfarande på planeringsstadiet men första sommarlovsveckan 
är bra att pricka för i kalendern. Marks idrottsskola som besökte oss förra 
sommaren och provade på segling visade intresse för att komma tillbaka och lära 
mer så en bra idé är att göra en förhandsbokning redan nu – innan platserna tar 
slut. Ring Patrik Ekberg på 0320-21 16 38 så håller han en plats och hör av sig 
med närmare information längre fram.

Träningskvällar som vanligt onsdagar klockan 18. Vi börjar när vädret och 
vattentemperaturen tillåter. Förmodligen någon vecka in i maj månad.

Höstrace den 25 september avslutar säsongen.

Avgifter 
Medlemsavgifterna förblir oförändrade också i år men däremot är vi tyvärr 
tvungna att höja för båtplats på land och vid brygga samt båtlåneavgifterna något. 
Detta för att vi behöver skaffa material till Y-bommarna och en del annat.

Vi ses!

Anders

Protokoll från årsmöte i Marks segelklubb den 27 februari 2011

§1 Årsmötet öppnades kl 15.00 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 Bertil Leander och Lars Anders Johansson till justeringsmän.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp. Klubben har ca 30 betalande 
medlemmar. Seglarskolan var välbesökt och uppskattad. Länsposten kom ut 
med två nummer och styrelsen hade två protokollförda möten.

§6 Patrik Ekberg läste upp revisionsberättelsen eftersom revisorn inte kunde 
närvara, där det inte fanns något att anmärka.

§7 Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för den period revisions-
berättelsen avsåg. Föreningen hade ett rörelseresultat på 2 500 kr

§8 Mötet valde om Anders Olofsson till klubbordförande, tillika styrelsens 
ordförande för en tid av ett år.

§9 Mötet valde om Anders Sjöblom och Lars-Anders Johansson som styrelse-
ledamöter för en tid av två år. 

§10 Mötet valde om Patrik Ekberg som suppleant i styrelsen för en tid av ett år. 

§11 Mötet valde Arne Ekberg till revisorer för en tid av ett år och Bengt Nilsson 
som sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.

§12 Avgifterna skall för medlemskap ligga kvar på samma innevarande års 
nivåer, dvs junior 50 kr, senior 100 kr och familj 150 kr. Dock skall båtplats-
avgifterna ändras till 200 kr för båtplats på land och 650 kr för båtplats vid 
brygga. Avgiften för hyra av båt ändras till 200 kr. 

§13 Övriga frågor

 Ander Sjöblom fick i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett tak över 
båtplatserna på land. 

 Patrik Ekberg skall kalla till uppföljningsmöte med förra årets seglarskole-
elever i mitten av april.

 Patrik Ekberg redogjorde för seglarförbundets planer för framtida SM-
arrangemang. 

 Seglarskolan skall ledas av samma personer som i fjol.

§14 Kaffe och bulle förtärdes under mötets gång. Mötet avslutades kl 16.11.


