
Referat från senaste styrelsemötet 2021-09-16

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.

Vi hälsar inledningsvis Peter Salomonsson välkommen som ny ordförande i WSSW och tackar Olle Svernell 

för at han let styrelsens arbete de gångna fem åren.

SM tävlingarna i slutet av august blev en organisatorisk höjdare. Vädret var tuf, men vi slapp stltje i alla 

fall. Nio seglingar genomfördes för C55 och to för H-båtarna. Allt fungerade perfekt och arrangemanget fck

mycket beröm från deltagarna. Tack alla funktonärer och övriga som ställde upp med förberedelser och 

genomförandet! Grats Ulf Johansson och Fredrik Eriksson som knep silvret i C 55 och Bosse Hofsten med 

besätning som var enda båt som slog suveräna segrarna i H-båt, Edman, i et race!

Vi vill också passa på at gratulera Martn Lindved med son som blev såväl årets klubbmästare som 

Västerviksmästare.

Seglarskolan rullar på för fullt. Elever och instruktörer är dessutom fitga deltagare i diverse kappseglingar 

såsom Onsdagscupen och KM/VM. 

En rejäl rensning genomfördes på Notholmen på arbetsdagen i august. Dessutom har mastskjulen rensats 

från en massa kvarlämnade saker. Yterligare et par arbetsdagar kommer at anordnas under hösten för 

alla, oavset sektonstllhörighet, som inte hunnit göra sin arbetsplikt. Håll utkik på hemsidan!

Styrelsen beslutade bland annat om at

•    Starta upp klubbafnarna igen nu när restriktonerna på grund av pandemin hävts. Den första blir redan

den 13 oktober. Mer informaton kommer på hemsidan.

•     Också Onsdagsträfarna drar i gång med start den 6 oktober.

Vi hälsar Fredrik Eriksson från Västervik välkommen som medlem i WSSW.

Nästa styrelsemöte hålls 14 oktober 2021.

Mona Åkerman

Sekreterare


