
Referat från senaste styrelsemötet 2020-12-10

För at snabbare informera medlemmarna om vad som avhandlats på styrelsemötena ges här et kort 
referat. Hela protokollet kommer at 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 at kontakta någon i 
styrelsen.

Nu kan isen lägga sig! Sällskapets arbete med isjaktsprojektet är i full gång.  Vi har fåt ta över 

Lofahammars Dubbeljakt, vilken är perfekt för at Prova-på.  Därutöver har vi fåt bidrag för inköp av 

yterligare en isjakt. En bandslip fnns också i källaren som kan användas tll at slipa medarna tll jakterna. 

Deta kräver en del utrymme i källaren. Det fnns dock en plan som i korthet går ut på at fyta ut alla 

aktersnurror tll en bod samt at dra ner på antal skåp och bord. Styrelsen kommer vidare at föreslå 

bildandet av en sekton för issegling på årsmötet.

Inom ramen för isseglingsprojektet har WSSW också fåt bidrag för at iordningsställa en myshörna (främst 

avsedd för ungdomarna, men kan ju användas av alla). Ingegerd Hilding och Tjalle Albinsson jobbar 

tllsammans med några ungdomar med at göra det trevligt i klubblokalens bortersta del.

Och, som säkert många lagt märke tll, så långe Skeppsbrofärden ligger öppen fnns det några ihärdiga C55-

seglare. Så det pågår aktviteter såväl på sjön som på land. En välbehövlig städning har gjorts i källaren och 

ännu fnns det et par dagar kvar för den som ännu inte hämtat eventuellt material som inte förvarats i 

skåp. Den 15:e december körs det bort tll återvinningen.

Vecka 51, den som börjar den 14 december, påbörjas arbetet med avloppspumpen. Det betyder at vaten 

och avlopp i klubbhuset kommer at vara avstängt. Skyltar kommer at sätas upp på klubbhuset.

Styrelsen beslutade vidare at adjungera Kajsa Albinsson, som ungdomsrepresentant, i styrelsen.

itaSlutligen vill vi stolt förmedla at Tjalle Albinsson av WSS har tlldelats Stadshotellets vandringspokal 

(instfad 1990) för förtjänstullt ungdomsarbete inom seglingssporten. Styrelsens gratulerar tll en 

välförtjänt utmärkelse.

Nästa styrelsemöte hålls 14 januari 2021.
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Sekreterare


