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Styrelsen-Stig Halldorf ordförande
Förändringar i styrelsen Evert Johansson efterträder Åsa Andersson som kassör.
Kenneth Andersson går in som ordinarie ledamot och Magnus Casperson är ny
suppleant.
Caroline Erlingfors är nyanställd på hamnkontoret.
Nya avgifter:
175kr att stå i kö för förråd, gäller från och med i år.
500kr att hyra ut sin plats i andra hand, gäller från och med 2019.
Enstaka fakturor får automatiskt 30 dagars betalningstid. Vid större utskick av
fakturor, tex medlemsavgift, kan sista betaldatum styras till sista dag i månaden.
Stor satsning på ungdomsverksamheten.
Säkerheten i hamnen håller på att ses över. Eventuellt kan det bli aktuellt med
kameraövervakning.
KMS Jubileumsfest
Den 9:e juni planerar vi att fira hamnen 40års jubileum.
För att planera den här dagen krävs en grupp där en representant från varje
kommitté ingår.
Stig kallar till uppstartsmöte.
Revisionsgruppen-Mats Odersjö sammankallande
Revisorerna granskar det som sker i klubben. Ekonomi, att årsmötesbeslut fullföljs,
att styrelsen tar rimliga beslut.
Då klubben nu även har en extern revisor behöver de interna och den externa
revisorerna träffas för att planera uppdraget.
Revisorerna tycker att styrelse och funktionärer utför ett fantastiskt arbete.
Områden att arbeta vidare med:
- Lista bör tas fram för viktiga datum, bla för att ha koll på garantitider etc.
- Metodhandbok behöver ses över, Ronny i styrelsen har påbörjat detta arbete.
- Metodboken behöver göras tillgänglig för revisorer
- IT systemet bör moderniseras och driften säkerställas.
- Attestreglementet behöver ses över och harmoniseras mot metodboken.
- Skall avskrivningsreglerna ses över eller inte?
- Viktigt att ta fram en rollfördelning mellan Per, Håkan och Caroline.
- Ansvarig utgivare KMS bladet.
- Hamnkontorets brevlåda är numera låsbar.
Förtroenderåd-Jan Ljungberg sammankallande
Ej närvarande
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Sjösättningkommittén-Hannu Karjalainen sammankallande
Ej närvarande men sjösättningskommittén fungerar bra och har nya fina västar.
Tävlingskommittén Jan Hellström sammankallande
Kvalseglingarna i höstas genomfördes med framgång.
Prisutdelning
- 8 maj drar poängseglingarna i gång.
- 9 juni Nordön Race.
- 12 augusti Hättebergsrundan.
Tävlingssektionen kommer att jobba för att få med fler vanligare KMS seglare under
den här säsongen. Eventuellt kommer det bli olika klasser.
Programkommittén-Jan Wendin sammankallande
Jobbar hårt för att få medlemmarna att komma på de aktiviteter som ordnas.
Föryngring önskas för att hitta aktiviteter som lockar fler.
Redaktionskommittén-Torbjörn Ahl sammankallande
4 nummer/år ges ut varje år
Ordnar med lussefikat vilket växer för varje år.
WEB sidan blir allt viktigare för att kommunicera med medlemmarna.
Redaktionskommittén önskar ytterligare en medlem.
U/F kommittén-Stefan Kumlin sammankallande
Har 12st medlemmar och 2017 års stora arbete var bouleplanerna och sittbänkarna
på olika ställen i hamnen.
Stefan önskar att bouleplanerna kommer att vara en del av jubileumsdagen.
Verkstaden har blivit bra och stort tack till Jonny Nyman och alla de som har jobbat
med den. Önskemål om vad som skall finnas i verkstaden kan lämnas till kommittén.
Under 2018 kommer fokus att läggas på att underhålla det som har byggts tidigare.
Konsultkommittén-Björn Ranås sammankallande
Följande utfört:
- Lagat verandan på södra klubbhuset
- Glasat in verandan på södra klubbhuset.
- Förlängt brygga S och bytt vågbrytarpontonen.
- Bytt alla elstolpar och armaturer till LED i norra hamnen brygga A,B och H
samt södra på brygga S ponton.
- Byggt ny miljöstation i norra hamnen.
- Förlängt mastförråd i norra hamnen.
- Uppdaterat förankringar i södra hamnen.
På gång:
- Ta emot den nya hamnbåten.
- Taggläsare på miljöstationerna.
- Asfaltering och dammbindning, främst Barlind.

Referat funktionärsträff
Fars Hatt 19/2-2018

-

Bygga om pumphus vid Marstrandsvägen.
Renovera teknikrum på Barlind.
Byta rostiga portar på miljöstationen i södra.

Investeringar:
- Inglasning av verandan norra klubbhuset, utförs under våren.
- Förlänga kontoret i södra för att få plats med tre arbetsplatser.
- Projektera nytt truckgarage.
- IT system, tester pågår med SBU:s system BAS och med Portlux.
Projekteringar:
- Förråd Södra och Norra.
- Brygga och ramp för ungdomssektionen.
Diskuterade projekt:
- Isfria bryggor
- Lekplats
- Toatömning på C-bryggan i södra
- Handstyrdon till båtkranen.
Ungdomskommittén-Per Wennersten sammankallande
Det är svårt att få dagens barn att bli sugna på segling och båtliv.
Per vill att barn skall erbjudas friheten det innebär att själva kunna sticka ut och
segla.
En liten tapper skara med föräldrar/morfar kämpar med att få igång en
ungdomsverksamhet.
Söndag och torsdagar planeras det aktiviteter på.
Seglar mormor/morfar efterfrågas som kan hjälpa till vid seglingsaktiviteterna.
En bättre jollehamn behövs och planering pågår för att kunna ordna en brygga och
ramp nedanför trädgårn alternativt mittemot badplatsen mellan hamnarna.
Alla idéer om hur vi får fler barn och ungdomar att vilja vara i hamnen och vara med
på olika aktiviteter mottages tacksamt.
Valberedning Arne Ljungström sammankallande
Fantastiskt arbete av ungdomssektionen. Svårt att få fram funktionärer till vissa
funktioner.
Tips mottages tacksamt.
Förråd Ronny Claesson
Det är svårt att hitta bra platser för nya förråd utan att det tar plats från annat i
hamnen. En bra plats är bakom truckgaraget i södra. En annan bra plats kan vara
mellan grillplats och mastförråd i norra. Arbete med få fram hur många förråd som
det finns behov av pågår för att ta rätt beslut.
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Övrigt
Kvitto för att avgift vagn/vagga är betald.
Medlemmarna är själva skyldiga att meddela rätt adress- och telefonuppgifter till
klubben. De som har registrerat en mailadress har möjlighet att själva kontrollera
sina uppgifter via BAS.
Infarten till Barlind är inte bra och det finns risk att bilar blir stående ute på
Marstrandsvägen vid inpassering.
Bättre skyltning av Hamnkontoret.
Skyltning av axeltryck på kajerna.
Bakom datorn
Kristian Karlsson

