
Referat från senaste styrelsemötet 2022-05-17

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.

Styrelsen kunde konstatera at tden går fort. Vårsäsongen är över och styrelsen tar nu sommaruppehåll i 
juli.

Seglarskolans alla grupper tar också sommaruppehåll från och med 24. Nu starta tre intensiva veckor med 
seglarläger på Skansholmen och Notholmen. Seglarlägren lockar rekordmånga deltagare i år igen. 72 
deltagare totalt under dessa tre veckor. En eloge tll ledning, instruktörer och andra som hjälper tll i 
Seglarskolan och som ror allt deta i land.

Dessutom genomförs instruktörsläger helgen 11-12 juni på Skansholmen samtdigt som det är Viking Race 
för de litet mera erfarna.

I skrivande stund har tre delseglingar genomförts i Onsdagscupen. Resultaten hitar du på 
www.onsdagscupen.se.

Om vi lyckas ordna funktonärer så kommer vi troligen anordna SM för Folkbåtar och J24 i august 2023.

Det har donats och fejats på Notholmen under två arbetsdagar i maj. Styrelsen riktar et stort tack tll alla 

som jobbar och hjälper tll med at hålla vår holme och vårt klubbhus i fnns skick. Tyvärr fnns det 

medlemmar som inte städar bort pallvirke, målarburkar mm efer at de sjösat. Det är synd at några få 

utnytjar föreningen på det sätet. Det är ju någon annan som får göra det i stället och så vill vi ju inte har 

det!?

Vi hälsar Matlda Berg Valdemarsvik, Peter Areholm Blackstad, Lars Gosch, Björn Forsberg, Li-Sanne Liethof, 

Angela Fenlon, Annete Beetz, Per Lundin, Malin Östebro, Anne Bodin, Oscar Gustavsson, Elin Andersson 

Överström, Fredrik Norén, Rebecka Lötwall och Lisa Lindström, samtliga Västervik, välkomna som 

medlemmar i WSSW.

Nästa styrelsemöte hålls 18 august 2022.

Mona Åkerman
Sekreterare

http://www.onsdagscupen.se/

