Referat från senaste styrelsemötet 2021-11-11
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.
Som vanligt kunde styrelsen konstatera at det ständigt pågår en massa arbeten på vår klubbholme. Sedan
förra styrelsemötet har jollebryggorna plockades upp för säsongen, avloppsslangen från toatömningen
hängts upp under bryggorna, skrotet från mastskjulen tagits omhand, låset tll altandörren från korridoren
fxats, cykelboden fåt et lås som klubbnyckeln passar i, seglarskolebåtarna gåts igenom och vänts
uppochner, altanmöblerna packats in för vintern, håligheter på väg och vändplan grusats i, skräp plockats
på hela holmen, belysningen i klubblokalen gjorts ren och sets över och säkert mycket,mycket mera.
Andra arbeten som pågår är reparaton av latrinan. Följebåtarna kommer köras tll Skärgårdtjänst för service
och sedan tll ErlandsonsBrygga för vinterförvaring. Den stora RIB:en ska tll Stockholm, tll Ekens Naval, för
reparaton. 606:orna ska täckas. Under vintern kommer hyllor at monteras i galler förrådet
Vidare blir Seglarträfen i Marstrand, dit åker Tjalle med 8 instruktörer, där de kan delta i U25. Och så
återstår ju Smålands Seglarförbunds årsmöte där Tjalle Albinsson och Johan Alkstedt representerar WSSW.
Ja, som ni ser. Den vintervila jag aviserade i förra referatet den inträfar knappast.
Onsdagsträfarna fortsäter et tag tll och den 8 december blir det ju klubbafon. Då kommer det at handla
om hantering av olycksfall, första hjälpen med mera.
Och sedan fortsäter det efer nyår med klubbafnar, regelkurs och kurs för förarbevis. Håll utkik på
hemsidan och våra anslagstavlor! Det fnns dessutom utrymme för yterligare två klubbafnar under våren.
Kom gärna med tps om teman för dessa!
Sist men inte minst! Välkomna på pubafon på Notholmen den 26 november. Glöm inte at föranmäla er!
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