
1
Referat från senaste styrelsemötet 2020-08-13

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.

Styrelsen framför ett stort tack till Jan Källmark som skänkt en E-jolle till Seglarskolan!

I sommar har det genomförts tre veckolånga seglarläger. Lägren hade totalt 46 elever och det är 
rekord. Seglarskolan hade sex kommunpraktikanter som hjälpinstruktörer under lägren och de var 
så duktiga så de har blivit erbjudna att fortsätta vara instruktörer under hösten och alla har tackat 
ja. Det innebär att instruktörsläget ser ljusare ut, då vissa av våra äldre drar vidare efter student till 
högskola eller militärtjänst.

De äldre 2-krona eleverna kommer att erbjudas att testa den E-jolle som Seglarskolan fått under 
hösten, som ett led i att försöka få några att vilja gå vidare till att kappsegla själva.

Seglarskolan har även hunnit att deltaga med en båt på Visbysegling, där sju elever från Havskapp
deltog.

Seglarskolan för ungdom och vuxna startar V34. Weekendläger på Skansholmen ska också 
arrangeras första helgen i september.

Onsdagsseglingarna har nu börjat igen och ytterligare en Västervik Solo-segling genomfördes 
under den senaste helgen. Nu pågår planeringen inför Byxelkroken. Under gångna året har 
seglingsarrangemangen flutit på bra. Glädjande är att inblandade funktionärer inklusive 
hemsidesansvarige tagit så stort ansvar för allt ska fungera!

Även sommartid utförs det jobb på vår kubbholme. Fästena under både C och B-bryggan har 
inspekterats och B-bryggan har rätats upp under sommaren. De ligger nu fast förankrade på rätt 
plats. Som säkert många sett är nu taket på klubbhuset klart. Och lusthuset håller på att kläs med 
panel invändigt.

Gert Petersson, Christian Tingström tillsammans med Eva Martinsson, Alexander Bascom, Nils-
Erik Ringlander samt Mikael Ravelius och medsökande Carina Bewernick hälsas välkomna som 
nya medlemmar i WSSW. 

Styrelsen diskuterade hur frågan om flaggning på Notholmen kan lösas. Vi beslutade att 
sällskapets funktionärer inte kan ta på sig ansvaret att hissa och hala flaggan. Dock kan enskild 
medlem som vill hedra en medlem, eller nära anhörig till medlem, genom att flagga på hel eller halv
stång själv hissa och hala flaggan. I sådana fall bör denne medlem informera någon i styrelsen om 
detta.

Nästa styrelsemöte hålls 10 september.

Glöm inte årsmötet på Notholmen 29 augusti. Ta del av handlingarna före mötet då det behöver 
hållas så kort som möjligt. Handlingarna kommer att finnas på hemsidan och utlagda i klubblokalen
en vecka före mötet. Vi hoppas på fint väder och svag vind! 
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