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Referat från senaste styrelsemötet 2020-06-11

För att snabbare informera medlemmarna om vad som avhandlats på styrelsemötena ges här ett kort 
referat. Hela protokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det justerats på kommande styrelsemöte. 
Vill du veta mer om hur diskussionen gick eller vad som beslutades är du välkommen att kontakta någon i 
styrelsen.

Också denna gång sammanträdde styrelsen per telefon. Situationen med stor smittrisk har inte förändrats 
och styrelsen beslutade att skjuta på årsmötet till efter sommaren. Tidigast i slutet av augusti kommer det att
hållas årsmöte i WSSW. Håll uppsikt på hemsidan!

På grund av smittrisken och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten beslutade styrelsen också att 
inte genomföra något paraläger den här sommaren.

Seglarskolans vårtermin avslutas denna vecka. Våren har samlat 13 barn på måndagar, 6 vuxna fortsättare 
på tisdagar, upp till 4 båtar har varit med på våra onsdagskappar, 5 vuxna nybörjare på torsdagar och 13 
vuxna i havskapp på torsdagar. Havskappseglarskolan kommer att deltaga med minst en båt på 
Visbyseglingen.

Skansholmslägret har i skrivande stund 10 elever anmälda och kommer att genomföras av 14 instruktörer 
inklusive de 7 kommunpraktikanterna. Daglägrena i två veckor samlar 18 elever per vecka. Sammantaget 
betyder det att vi har 46 deltagande barn på våra sommarläger och det är nytt rekord.

Planeringen i Seglarskolan inför hösten blir nästan identiskt som våren, med de olika seglarkurserna, med 
undantaget på måndagar. Där läggs in en kurs för vuxna bankappseglare med J24:an. Tjalle Albinsson blir 
huvudinstruktör tillsammans med Peter Salomonsson. Kursen är redan nu bokbar på www.seglarskolan.nu.

Kajsa Albinsson och Peter Salomonsson kommer att köra ett instruktörsläger för Smålandsdistriktet på 
Skansholmen.

Det har varit fortsatt bra deltagande i Onsdagscupen.  Seglingssektionen har gjort om gruppindelningen 
främst av säkerhetsskäl till två startgrupper, i första grupp startar högre SRS-tal och andra grupp lägre. 
Information angående detta finns på hemsidan liksom förtydligande hur man anmäler sig till seglingen och 
hittar Seglingsföreskrifterna. Ändringen av gruppindelningen ändrades efter första delseglingen. 
Resultatlistan för densamma är ändrad och finns också här på hemsidan.

Wiking Race och Lilla Wiking Race har avgjorts med deltagande i båda klasserna. 

Både C och B-bryggan flyttar på sig flera meter vid nordostliga vindar. Fästena behöver eventuellt 
förstärkas. Dykare är vidtalade för inspektion.

Styrelsen konstaterade att det också på arbetsdagen den 16 maj genomförts en massa jobb på 
klubbholmen såsom ytterligare städning av Notholmen och klubbhuset, pallmaterial, bockar, stöttor och 
annat material ställdes i ordning. Förankringen av gamla jollebryggan färdigställdes och ytan intill fick jord 
och grässådd. Panelvirke till lusthusets inre försköning hämtades och grundmålades. Gräsklippning och 
trimning utfördes. Altanens räcke inoljades, del av hussockeln och mycket mera.

Jacob Sjöholm, Roger Axmon, Ove Karlsson och Eva Boberg, Västervik hälsas välkomna som nya 
medlemmar i WSSW. 

Nästa styrelsemöte hålls 13 augusti.

Styrelsen önskar Er alla en skön riktigt sommar och uppmanar Er att hålla kolla på hemsidan i juli och 
augusti efter kallelse till årsmötet.

Mona Åkerman
Sekreterare

http://www.seglarskolan.nu/


2


