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Kapten har ordet!

Styrelsen
Ordförande – Anders Olofsson		
Sekreterare – Jan Felten		
Kassör – Bertil Leander		
Ledamot – Anders Sjöblom		
Ledamot – Gert Petersson
Materielförvaltare – Lars-Anders Johansson
Suppleant – Patrik Ekberg		
Suppleant – Eva Eriksson
Suppleant – Klara Matsson

tel kväll 0320-10504
tel dag 0320-12670, kväll 0320-31425
tel kväll 0320-40414
tel kväll 0320-13267
tel kväll 0320-41356
tel kväll 0320-211638

Ansvarig utgivare Anders Olofsson 0320-105 04
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En skrift för vind i seglen från Marks kajak- och segelklubb!
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Junior				100 kr
Senior				150 kr
Familj				200 kr
Båtplats land			
200 kr
Båtplats vid bryggan		
650 kr
Båtlåneavgift segelbåtar		
200 kr

Läns posten
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Medlemsavgifter 2013
Dags för årets medlemsavgifter. Pg-numret är 22 92 01-9. Glöm inte att ange
vilken avgift som avses.
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Kapten har ordet!
Träningsseglingar
Kom ner till Mos på våra onsdagsseglingar som börjar från nu. Följebåten är redo
från klockan 18.
Seglarskola
16-20 juni är det dags igen för vår populära seglarskola. Patrik tar hand om
anmälningar och kan lämna mer information om tider m.m. Hör av dig med ett
mejl till patrik@crull.se eller ring 0738-373602.
Skärmtak
I augusti har vi tänkt att spaden ska sättas i den steniga
marken där trissarna står placerade. Vi har fått bygglov för
ett 16x5 meter stort tak över våra båtar. I första skedet blir
bygget inte större än efterfrågan, så om du är intresserad av
en plats skyddad från regn och sol kan du kontakta Lasse.
larsandersjohansson@rocketmail.com
Avgifter
Dags att betala in årets medlemsavgifter. Notera att avgifterna för familj, senior
och båtplats vid brygga har stigit något.
Trevlig sommar!
Anders

Protokoll från årsmöte i Marks segelklubb den 24 februari 2013
§1
Årsmötet öppnades och dagordningen godkändes.
§2
Mötet ansågs vara utlyst på föreskrivet sätt.
§3
Mötet valde Anders Olofsson till ordförande för mötet.
§4
Mötet valde Jan Felten till sekreterare för mötet.
§5
Mötet valde Gert Petersson och Eva Eriksson till justeringsmän.
§6	Styrelsen redogjorde för verksamheten under det gångna året genom att
läsa upp sin verksamhetsberättelse.
§7
Revisionsberättelsen lästes upp.
§8	Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2012, dvs den period
revisionsberättelsen avsåg.
§9
Mötet valde om Anders Olofsson till klubbordförande för en tid av ett år.
§10 Mötet valde om Anders Sjöblom och Lars-Anders Johansson som
styrelseledamöter för en tid av två år.
§11 Mötet valde Patrik Ekberg, Eva Eriksson och Klara Mattson som
suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
§12 Mötet valde Bengt Nilsson till valberedningen för en tid av ett år.
§13 Arne Ekberg till revisorer för en tid av ett år.
§14 Mötet beslutade att medlemsavgifterna för familj, junior och senior ska
höjas med 50 kr.
§15 Patrik Ekberg redogjorde för seglarskolan 2012 och planerna för 2013.
§16 Skärmtak över jolleplatser på land – vi har tidigare fått bygglov för
uppförande av skärmtak på vår jolleuppläggningsplats. Arbetet måste
påbörjas senast den 7 september i år och avslutas inom 5 år.
§17 Kommunen har framfört önskemål om att vi ska sköta toaletterna på Mos
strand, mot att de är oss behjälpliga med iläggning och upptagning av våra
bryggor. Mötet uppdrog åt styrelsen att genom Anders Olofsson och Arne
Ekberg att förhandla med kommunen i denna fråga.
§18 Övriga frågor – Skene järn ska få utnyttja våra anläggningar vid Mos
strand vid sina marknadsföringsaktiviteter, dock i samråd styrelsen och
iakttagande av hänsyn till klubbmedlemmarna, så att deras möjligheter
att utnyttja klubbens anläggningar inte påverkas. Skene järn ska skänka
klubben 10 flytvästar som kompensation för detta.
§19 Mötet avslutades med kaffe och bulle kl 17.36.

