
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 200115. 

 

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

Adjungerade: Nisse Smitt, Claes-Henrik Möse. 

Särskilt inbjuden: Pär Nordstrand, Korshamns BK 

1. Ordföranden Lars Westerlind öppnar mötet och går igenom protokoll från 
föregående möte 191113. 

2. Ekonomi. Kassören Claes Holmén presenterar färsk medlemsmatrikel och 
rapporterar att ekonomin är god. Redovisningen för 2019 är i stort sett klar och 
Claes har kontakt med revisorerna. 
Intäkter 2019 : medlemsavgifter 25.152SEK, varuförsäljning 11.500SEK. 
Preliminärt beräknad vinst 10.700SEK.  

3. Varulager. Claes H har fått färsk rapport från Martin Kössler . Som framgår av 
föregående protokoll skall inköp göras av glas för ett par års behov samt andra 
artiklar där lagret sinat. Ca ett dussin kalendrar för 2020 finns kvar i lager. 

4. A.Nya båtägare/ nya medlemmar: ingen denna gång. 

     B. Claes-Henrik M. rapporterar från båtregistret. Inventering skedde i november.            
För ca 35 båtar är ägaruppgifter osäkra. Kerstin J, Leif S och C-H M. ringer runt och         
försöker bringa klarhet. Vad gäller historik är uppgifter från50- och 60-talen mycket      
osäkra. C-H har också haft givande kontakter med Thorvald Gjerdrums son Christian  
och med hans seglarkamrat Erik Simonsson. Ett besök hos den senare planeras. 

5. VM 2020. Pär Nordstrand berättar om Korshamns BK som arrangerar VM. 

Sjösättning, förtöjning, korvgrillning fredag, middag lördag, lunch söndag och 
prisutdelning kommer av praktiska skäl att ske på Kullavikssidan. Lunch på lördagen 
på Korshamnssidan. Boende för tillresta på Säröhus eller hos närboende deltagare. 
Korshamn har funktionärer och följebåtar, med viss beredskap för att ytterligare 
funktionärer kan behöva rekryteras. SAK (Nisse, Gunnar Rydell m.fl.) ansvarar för 
kontakterna med KKKK och Kullaviks hamn om kranlyft, hyra av klubbhuset, 
förtöjning etc. Problem att KKKK:s kran är mycket låg och egentligen kräver 
centrumlyft. Nisse undersöker tänkbara lösningar. 

Seglingarna kommer att bli kryss-länsbana med kickmärke vid kryssmärket men utan 
gate vid lämärket. 

Preliminärt program: 

Fredag:  korvgrillning, piren Kullaviks hamn.  



Lördag: skepparmöte vid KKKK:s klubbhus 9.00. Första start 10.00. 3 seglingar på 
förmiddagen, lunch i Korshamns BK:s klubbstuga, 2 seglingar på eftermiddagen. 

Söndag: inget skepparmöte. Kryss/länsbana eller jungelbana. Prisutdelning vid 
KKKK:s klubbhus.  

Anmälan till Korshamns BK senast fredag26/6. Anmälningsavgift inkl. lunch lördag ca 
600SEK. Separat avgift för middag betalas vid anmälan. Intresseanmälan för lunch 
söndag vid anmälan. 

6. NAK- jubileum 2020. 75 år sedan den första Andungen sjösattes. SAK planerar 
uppvaktning i samband med NM i Asker 4-6 september. Mats B lägger ut notis om 
detta på hemsidan. 

 
7. Diskussion om träningsseglingar inför VM. Såväl Marstrand som Kullavik har varit 

på tapeten. Eftersom Andungarna har fått egen start i PelleP. Archipelago race 
helgen före VM utmynnar diskussionen i ett förslag att försöka få till stånd  en 
”Andungevecka” i Kullavik under v.27. Evenemanget annonseras på hemsidan 
och i Andungebladet. Arrangemanget blir enkelt och bygger på deltagarnas egna 
insatser. 

8. Stadgefrågor. Förslag till nya stadgar skall skickas ut med kallelse till årsmöte. 
Kerstin J gör nytt utskick med det reviderade förslaget. 

9. Regelträff med Ann Having planeras under våren. Intresseanmälan skickas ut 
med kallelsen till årsmöte. Lars W håller kontakt med Ann Having om tidpunkten, 
preliminärt föreslås onsdag 22/4. 

10. Övrigt. Årsmöte planeras till i första hand onsdag 1/4, i andra hand måndag 30/3. 

Tack Claes för värdskap med underbar soppa och tillbehör! 

Vid protokollet 

Lotte Waller, sekreterare 

 
 
 

 


