
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs digitala styrelsemöte 210521. 

 

Närvarande: Lars Westerlind ordf, Kerstin Johansson, Mats Blomberg, Claes 
Holmén, Lotte Waller 

Adjungerade: Nisse Smitt, Claes-Henrik Möse, Leif Sjögren 

Frånvarande adjungerade: Martin Kössler 

1. Ordföranden Lars Westerlind hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokoll från 
föregående styrelsemöte 210209 rekapituleras. 

2. Konstituering av styrelsen och fördelning av arbetsuppgifter. 
- kassör: Claes Holmén 
- sekreterare: Lotte Waller 
– medlemsmatrikel och båtförteckning: Claes-Henrik Möse 
- varulager, shoppen: Martin Kössler 

- Andungebladet: Kerstin Johansson 
- redaktör hemsidan: Mats Blomberg 
– tekniska kommittén: Leif Sjögren och Michael Jessing 
– tävlingar: Nisse Smitt 

3. Ekonomi. Kassören Claes Holmén lämnar rapport: Fortsatt låga utgifter och 
goda intäkter av medlemsavgifter. Aktuellt saldo 56 045 Kr. 

4. Varulager. Martin Kössler tyvärr inte anträffbar vid dagens möte. Andungeglas 
och nya varor sannolikt levererade. 

5. Nya medlemmar. Förening har för närvarande 125 medlemmar, vilket är det 
högsta antalet i klubbens historia. 
Nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte: 
Martin Sievert (48) 
Niklas Thormark (54) 
Anders Fallenius (101) 
Mats Lakander (110) 
Peter Davison (135) 

Lars-Gunnar Skålén 
Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

6. Andungebladet. Redaktören Kerstin J. efterlyser texter samt önskemål om ämnen 
att behandla. Kerstin får tips om Andungeartiklar i andra tidskrifter. 

7. VM 2021. Nisse S. har fått glädjande besked från Jan Hellström, vår 
kontaktperson på Nordön. De beslutade lättnaderna i Coronarestriktionerna 1/6 
innebär att VM blir av som planerat!! Även D-kanoterna kommer att delta. 
Plats: Nordön 
Tidpunkt: 19-20/6 2021. 
Anmälan: till SAK senast söndag 210613. 
Startavgift: 500 Kr. Då ingår sjösättnig/upptagning och fötöjning av deltagande 
båt. Parkeringsavgift för bil och gästplatsavgift för annan båt tillkommer. 



Tävlingar: Kryss/länsbana på lördagen. Fasta märken på söndagen. 
Skepparmöte kl 09 på lördagen. 
Gemensam tid för sjösättning fre em och upptagning sö em. 
Inkvarteringsmöjligheter: Tjuvkil, Zanzibar B&B. Ställplats husbil vid Instöbrons 
östra fäste. 
Socialt: Korvgrillning fre em/kväll i samband med gemensam sjösättning. 
Regattamiddag lördag kväll sannolikt inte genomförbar pga Coronarestriktioner. 
Denna och övrig information publiceras på hemsidan. 

8. Eskadersegling. Ett arrangemang planeras i norra Vättern veckan efter VM med 
start i Askersund tisdag 22/6. Leif S. står för planeringen och har haft kontakter 
med båtklubben i Askersund angående sjösättning och upptagning. Planerad 
rutt till Karlsborg, Vadstena, Motala och naturhamnar i norra Vätterns arkipelag. 
Mer information läggs ut på hemsidan, dessutom kommer mailutskick. 

9. Nästa styrelsemöte. Mailkontakter inför VM. Möte efter sommaren. 
10. Övrigt: Diskussion om 2022 år Andungekalender. Mats B. åtar sig än en gång att 

sammanställa kalendern, men önskar att vi alla hjälps åt att insamla bildmaterial. 

Diskussion om andra kappseglingar, LSS vårregatta 5/6 och Veteranregattan 
6/6. Info på hemsidan och mailuskick planeras så fort information från 
arrangörerna kommer! 

11. Mötet avslutas 
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Vid protokollet 

 

Lotte Waller, sekreterare 

 

 

 
 
 

 


