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2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!
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Motioner till Vårmötet 
tisdag 9 april 2013

skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 5 april.

Sista manusdag för 
Seglar-Vikingen nr 2, 2013

är fredag 19 april. 
Manus och bilder mailas till: 

seglarvikingen@mac.com

Bidrag till hemsidan 
www.vss.nu mailas till webmas-

ter@vss.nu 

Vikingarnas Segel Sällskaps
medlemmar kallas till 

Förslag till  dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Prisutdelning och utmärkelser
  3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  4. Val av mötets ordförande
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  6. Fastställande av dagordning
  7. Justering av protokoll från höstmötet, se sidan 22
  8. Nya medlemmar, invalda efter höstmötet
  9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sidan 4-7
10. Fastställande av 2012 års resultat och balansräkning, se sid.8
11. Förslag till disponering av årets resultat, se sidan 11
12. Revisorernas berättelse
13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
14. Fastställande av avgifter och budget för 2013, se sidan 12
15. Fastställande av arvoden
16. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter, 
 se sidan 13
17. Val av valberedning
18. Fastställande av årsprogram för 2013, se sidan 24
19. Inkomna motioner, se sidan 17
20. Förtida återbetalning av låneposter för Subliften
21. VSS miljöbefrämjande åtgärder och LOVA-bidraget
22. Rapporter från styrelse och kommittéer
23. Övriga ärenden
24. Mötets avslutande

Hundudden i februari 2013                     VSS Styrelse

Årsmöte
torsdagen 21 mars 2013

kl 19.00 i Klubbhuset på Hundudden

Seglar-Vikingen
Ansvarig utgivare:
Bengt Janson, ordförande
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114 32 Stockholm
Tel 08-20 45 01
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Mobil 070-572 24 99
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Vår budget är ju en allmän prog-
nos över framtida planerade 
ekonomiska händelser. Vi har 
suttit just nu i januari, väl förbe-
redda, nästan en hel dag och gått 
igenom alla fjolårets kostnads-
poster och jämför samtidigt med 
vår önskelista för 2013, om vad 
vi måste göra och vad vi utöver 
detta gärna vill göra. 

Det är lite skillnad, då vi har så pass 
stor anläggning med så många hus
och mycken utrustning, som helt en-
kelt bara kräver underhåll, samtidigt 
som vi har en rad saker vi önskar 
göra för att förbättra både teknisk 
standard och den ack så viktiga 
trivseln i Sällskapet. Alla åtgärder 
väges givetvis mot vilken total kost-
nad vi kan tänka oss att fördela ut 
på alla oss medlemmar i form av 
våra olika avgifter. Vår enda intäkt är 
ju medlemsavgifterna, vi gör därför 
så mycket arbete som möjligt i egen 
regi – alltså medlemmars arbetsin-
sats, för att hålla ner kostnaderna. 
Så vår budget brukar sluta på nära 
noll. Så rullar vår verksamhet årligen 
på och den redovisas tydligt i både 
balans- o resultaträkningen samt i 
styrelsens budgetförslag.  

På senare år har vi dock haft några 
intressanta avvikelser från vår or-
dinarie modell. Dels har vi ju fått 
statligt bidrag för miljöförbättrande 
åtgärder på Hundudden, det s.k. 
LOVA-bidraget (LOVA = lokal vat-
tenvård) genom detta har vi kunnat 
genomföra gjutning av en spolplatta 
med uppsamlingsanordning för spol-
vattnet vid slipskjulet och samtidigt 
deltagit i ett forskningsprojekt utfört 
vid institutionen för teoretisk miljö-
teknik (ITM) vid Stockholms Univer-
sitet. Där har docent Britta Eklund 
genomfört grundläggande forsk-

ning på mark- och sedimentprover 
från hamnplan och från våra båtar, 
med syfte att både kartlägga kemi-
kalierester och deras inverkan på 
mikroorganismer och miljön i största 
allmänhet. Tanken är att vi deltar i 
en process som förutom kartlägg-
ningen också medför förbättrade 
material och metoder för vårt och 
egentligen allas båtunderhåll, eller 
kanske till och med, som jag ser det, 
radikalt ändra hanteringen så att vi 
rent av kanske slipper bottenmåla 
våra skrov helt och hållet. Att på så 
sätt spara både kraft och pengar 
samtidigt som vi inte belastar miljön 
med skadliga kemikalier vore ju ge-
fundenes Fressen som man säger, 
alltså något som kommer mycket väl 
till pass.

Ja, och så har vi också fått 50% bi-
drag från Svenska Seglarförbundet 
vid förvärvet av våra nya Feva-jollar. 
Det känns ovant för oss som alltid 
klarat oss själva och med gemen-
samma krafter genomfört det ena 
storslagna projektet efter det andra. 
Ett mycket välkommet bidrag, givet-
vis, då vi genom detta kan hålla oss 

– förutom att det är roligt att segla 

-
larläger samtidigt som det är roligt 
att vara funktionär i ett välordnat 
Sällskap.

Så nu sitter vi väl alla lite förvän-
tansfulla och konstaterar hur jordax-
eln sakta vrides så att större delen 
av vårt halvklot får mer sol och de 
varma årstiderna vår och sommar 
närmar sig. En viktig dag är ju 21 
mars, på självaste Bengt-dagen, 
då dagen blir lika lång som natten, 
vårdagjämningen, sedan startar båt-
säsongen alldeles därefter. Och då 

rullar många av våra traditionella
festligheter igång på allvar. 
Ekholmen öppnas och förbereds för 
höjdpunkten Midsommar. Sedan är 
det bara att ligga i hårdträning för att 
delta i årets SM på VSS. Den gamla 
hederliga Trissjollen har ju renäs-
sans, ritad av Per Brohäll 1959, och 
nu seglar den med SM-status sedan 

på Gottskär det seglas och till och 
med byggs nya jollar, men i år skall 
SM-seglingarna arrangeras av VSS 
på lilla Värtan. Vi skall försöka göra 
det lika välorganiserat och festligt 
som vi gjorde Folkbåtarnas SM förra 
året. Och frågar ni mig skulle jag 
gärna se att VSS ordnar ett SM var-
je säsong. Det är både fantastiskt 
roligt och drar stor uppmärksamhet 
till Sällskapet. Sedan är det förstås 
en hel del jobb för många funktio-
närer, men jag tror, som sagt, att 
det är både bra och trevligt för VSS 
och vår verksamhet. Så vill du segla 
Triss Jolle-SM, så äger VSS två 

det plats för att göra en insats som 
funktionär den 9-11 augusti. Glöm 
inte det!

Men först laddar vi upp för årsmötet 
för att där diskutera våra aktuella 
frågor och vår framtid. Vi ses då!

Bengt Janson
VSS ordförande

Budget och årsmötet
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Året som gick
MEDLEMSANTAL & 
REGISTRERADE BÅTAR
Sällskapet har under året haft ett nor-

nya medlemmar. För första gången i 
historien är vi nu över 700 medlemmar 
och har fortfarande ett av Stockholms 
största bestånd av träbåtar i hamnen. 
Glädjande är också andelen juniorer 
som fortfarande är hög. 

Under 2012 har 78 nya medlem-
mar registrerats. Under året har 41 
medlemmar begärt utträde eller blivit 
uteslutna pga. bristande betalning, 
och åtta medlemmar har avlidit. 2012 
har alltså Sällskapet ökat sitt med-
lemsantal med 29 medlemmar. Till 
Sällskapets ombud vid Stockholms 
Seglarförbunds årsmöte, utsågs An-
ders Kriström.

HUNDUDDEN
-

et som ett ”normalår”, med allt vad det 
innebär i reparationer och underhåll 
av den stora anläggningen. Vårt mil-
jöprojekt har dels engagerat ett antal 
medlemmar indelade i olika grupper 

och dels präglats av förberedelse, 
planering och projektering av en 

-
tagningen av reportern Folke Rydén, 
för att bl.a. skildra provtagningsmetod 
och engagemang bland medlemmar-
na. Gjutning, ledningsdragning och 
anslutningar gjordes efter all båtupp-
tagning och avstädning av området.  
Ett antal Starbåtar sökte sig under 
året till VSS för träningsseglingar till-
sammans med VSS medlemmar. Den 

plats på hamnplan. Försöket har slagit 
väl ut och planering för utökning under 
2013 pågår. Vidare har planeringsmö-
ten genomförts för SM arrangemang 
i VSS regi 2013. Klubbhuset har fått 
ny spis och har i övrigt, som vanligt, 
hållits i yppersta skick. Kanslifunktio-
nen fungerar väl och medlemmarna 
bemöts alltid lika vänligt av våra kans-
lister. Kruthuset utgör mycket av ett 
trivselnav för oss alla och är samtidigt 
också en centralpunkt för många Djur-

oftast välbesökta och vår ekonomi är 
välordnad och god.

MÖTEN OCH UTMÄRKELSER
Tre allmänna medlemsmöten har hål-
lits och två informationsmöten för nya 
medlemmar, ett på våren och ett på 
hösten. Vidare har styrelsen samman-
trätt vid elva protokollförda styrelse-
möten, samt ett budgetmöte. Vid års-
mötet utdelades följande utmärkelser: 
Ordförande inledde prisutdelningen 
med att utdela VSS Förtjänstmedalj 
till Dan Yngwe. Gösta Wallmarks 
pokal till särskilt förtjänstfull medlem 
som delas ut av ordförande varje år, 
gick i år till Anders Olsen. VSS 25-års 

märke utdelades till Stina Nord, Hans 
Svensson, Ingeborg Wallander, Silvija 
Brandell, Olle Steinholtz, Lage Nord, 
Anne Holmqvist, Renée Milestad, 
Jan Olof Ask, Hans Johansson, Do-
nald Bratt, Ingegerd Carlsson-Bratt 
och Niclas Bratt. Ordförande upp-
märksammade sedan Curt Sivers för 
dennes insats vad gäller skötsel av 
Subliften, Isabell Steger för hennes 
arbete med Seglar-Vikingen. Vidare 
uppmärksammades Magnus Carle 
och Louise Bratt-Carle samt Gustav 
Wallerfeldt och Johanna Rurling för 
deras värdskap på Ekholmen. Alla 

-
tet. Därefter utdelade ordförande en 
blomsterbukett till klubbhusvärd Inge-
gerd Norén, för dennes som alltid så 
omsorgsfulla skötsel av vårt Klubbhus. 
Därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2012. Klubbmästare i Folkbåt blev 
Ola Zetterberg/Bengt Jarfelt. I Lys-
klasserna blev det tyvärr inte tillräck-
ligt stort antal deltagare för att kora 
en KM-mästare. Tedde Lindkvists pris 
tilldelades i år Göran Svensson.

KAPPSEGLINGSKOMMITTÉN
I år blev Vikingarundan inställd och 
tyvärr blir det mindre och mindre del-
tagare för varje år på denna segling. 
På Vikingaregattan i juni arrangerade 
vi DM för Folkbåt och IF. I Folkbåt 
blev Ola Zetterberg mästare och i IF 
Ulrika By som seglar för BoBK. Ett 
30-tal seglare hade anmält sig och 
tyvärr var vädergudarna inte på sitt 
bästa humör, blåst och regn domi-
nerade. Seglardrinken serverades i 
Klubbhuset i stället för på ängen, men 
stämningen var lika trevlig för det. I 
september arrangerades Inbjudnings-
seglingen. Där hade vi DM för NF och 
bara en av VSS NF-seglare ställde 
upp. Mästare blev Ola Berthelson 
som seglar för FKI. Även denna helg 
blåste det, framförallt på lördagen, 
men söndagen bjöd på lättare vindar 
och sol. Efter seglingarna på lördagen 
blev det after sail med öl, läsk och 
korv, vilket uppskattades av alla del-

Verksamhetsberättelse 2012
Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31

Medlemmar
Män   
Kvinnor
Juniorer
Totalt
 
Båtar
Träbåtar
Plastbåtar
Aluminium
Jollar    
Flerskrov
Motorbåtar
Totalt

2012
493
128

96
717

 
2012

75
231

1
11
1
1

320

2011
471
125

92
688

 
2011

73
228

1
12

0
1

315

2010 
477    
122  

57    
656   

 
2010

69    
212     

1         
10     

2      
1          

295



6

tagare som varit ute på sjön i timmar. 

som funktionärer på Vikingaerövraren, 
vilka vi riktar ett stort tack till. Likaså 
ett stort tack till Dan Yngwe som ställt 
upp med sin båt Sayonara som start-
fartyg.

JOLLE OCH JUNIORKOMMITTÉN
Året startade med uppläggning av 

-
gonsin i VSS historia. Ledargänget 
planerade in sex läger under som-
maren, fördelat på fyra stycken dag-
seglarläger på Hundudden och två 
stycken seglarläger ute på Ekholmen. 
För att kunna ge alla bästa tänkbara 
förutsättningar för dessa läger, kräv-

lägerchef på alla lägren, höll i denna 
administrativa uppgift och klarade av 
att rekrytera de krafter vi behövde. 
På onsdagar som brukligt varit under 
många år har vi haft kvällsseglingar 
nere på Hundudden. Dessa seglingar 
är en viktig del av vår verksamhet 
och intresset är stort. I år var max-
gränsen nådd på dessa träningar, en 
kväll kom det 22 barn som ville segla, 

men visar på att det till kommande 
år kanske behövs dubbla dagar. Un-
der Dagseglarlägren på Hundudden 
hade vi i år Karin Janmark som var 
ansvarig för förtäringen. Hon lagade 
lunch varje dag för alla lägerdeltagare 
och instruktörer inne i Klubbhuset 
och det var mycket uppskattat av 
alla. De första dagarna på lägren var 
det i år fokus på från ledarna, att alla 
deltagare skulle lära känna varandra 
ordentligt. När seglarna väl kom ut på 
vattnet och hade lärt sig seglingens 
grunder, genomfördes långseglingar 
som var mycket uppskattade och som 
bröt mönstret från de vanliga triangel-
banorna. Under de två seglarlägren 
ute på Ekholmen hade vi som vanligt 
fantastiska upplevelser. Under båda 

RS Feva väldigt mycket och det blev 
mycket uppskattat av alla att få testa 

-

dag vi skulle åka på långsegling till 
”Janmarks ö” Brännholmen, då vi på 

”städmoln” kan betyda på sjön. I varje 
båt hjälpte en ledare till och den Albin 

seglas hem med en frusen, blöt men 
glad barnskara i kabyssen.
Vi anordnade Vikingaerövraren, en 
segling för optimister för andra året 
i rad och det blev ett mycket star-
kare arrangemang än föregående år. 
Kappseglingskommittén arbetade i 
år tillsammans med Juniorkommittén 
för att göra denna segling till ett sä-
kert och uppskattat arrangemang av 
seglarna. Till seglingen kom 60 barn 
som seglade i två klasser, 40 stycken i 
optimist grön och 20 stycken i optimist 
blå. Fem Vikingar var med, med en 
åttonde plats för den bäst placerade 

-
topris samt medalj. På lägren deltog 
sammanlagt 80 barn och ungdomar 
vilka leddes av 14 ledare. Sällskapet 
använde 16 optimister, två trissar, två 
RS Feva och fyra följebåtar i sin un-
dervisning. Sammanlagt hade vi 420 
undervisningstimmar under året. Sist 
men inte minst anordnade ledargäng-
et många trevliga träffar med barnen 
utanför seglingssäsongen. Dessa 
träffar gör att vi ledare utbyter många 
tankar om vad som kan bli bättre. För 
barnen blir det lättare att bilda det 
starka kompisgäng som gör att man 
kanske längre fram väljer att bli ledare 
och stannar inom seglingsporten.

KLUBBKOMMITTÉN
Vi har i slutet av 2012 ett välfyllt lager 
med klubbvaror. De varor som klub-
ben nu försäljer har utökats under 
året och består nu av vita T-shirt, vita, 
gråa och svarta pikétröjor, vita, gråa 
och beiga kepsar, ryggsäckar, stora 
och mellanstora väskor. Dessa varor 
har funnits till försäljning vid klubbens 
medlemsmöten m.m.
Vi arrangerade även detta år midsom-

med DSV. Dit kom i år ett 100-tal del-
tagare och Lill-Bengts orkester var 
på plats som brukligt och stämningen 

var på topp. Kräftskivan i augusti 
hölls också på Ekholmen och många 
medlemmar deltog detta år. För övrigt 
ordnar vi förtäring vid alla samman-
komster.

TEKNISKA KOMMITTÉN
Tekniska kommittén har som vanligt 
planerat och genomfört samtliga städ 
och arbetsdagar på Varvet under 
2012. På vårens arbetstillfällen ställde 
cirka 25 medlemmar upp och på hös-
tens arbetstillfällen cirka 35 medlem-
mar. Alla bidrar med stor entusiasm 
och arbetsvilja. Funktionärerna i kom-
mittén har under dessa tillfällen varit 
arbetsledare och också själva bidragit 
med arbete. Snickarboden och må-
larbodens exteriörer har förberetts för 
kommande ommålning under 2013. 
För övrigt har inga större projekt dri-
vits under året.

EKHOLMEN
Året inleddes i april med att det nya 
köket färdigställdes genom målning 
av väggar, golv och tak, sättning av 
kakel vid arbetsbänkarna, installation 
av nya bänkskivor och ny el samt in-
stallation av en ny diskmaskin. Detta 
gjorde innan öppningshelgen med 
hjälp av medlemmarna Björn Anders-
son, målning och Börje Mattsson. Vid 
ankomsten till Ekholmen konstaterade 
vi att södra ponton låg ur sitt normala 

med hjälp av Bosse på Örsö varv, 
först provisoriskt och sedan med en 
permanent förankring. I samband 
med detta passade vi på att lägga ut 
några nya bojar i hamnen. Vid bastun 
har en ny stadig badbrygga byggts 
under Bengt Petterssons ledning. I 
hamnen har skåp med brandsläckare 
monterats för att höja säkerheten i vår 
gästhamn. En brandsläckare har även 
monterats vid grillen. Besöksfrekven-
sen var normal men hamnavgifterna 
blev något lägre än föregående år. 
På arbetshelgerna har mycket tid äg-
nats åt att skaffa fram ved till bastun. 
Den är väldigt populär så det går åt 
mycket ved. Under säsongen har de 
vanliga aktiviteterna genomförts, dvs. 
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två juniorläger och kräftskiva med 
paketsegling och varpa. Under sep-
tember hyrdes dansbanan under en 
helg av utomstående klubb för kräft-
skiva. Hamnmästarsysslan har under 
säsongen delats av Gustaf Wallerfelt 
med Johanna Rudberg och Malin 
Rüegger med kompis, samt Junior-
kommittén. Förvaltarna har fyllt upp i 
luckorna. Detta har fungerat bra, bl.a. 
har vi fått beröm för att toaletterna 
numera är nästan luktfria genom att 
alla häller på en skvätt toabark efter 
sina besök. Till nästa säsong måste vi 
byta ut bastuaggregatet, då det gamla 
är utslitet.

MILJÖOMBUD
Ett stort antal medlemmar har aktivt 
deltagit i Stockholms Universitets och
VSS miljöprojekt, genom att ta skrap-
prov på sina båtbottnar vid upptag-
ningen i höstas. Många har också 
skickat in svar på tillhörande enkät om 
hur de målat och seglat under som-
maren 2012. Ansvarig forskare, Britta 
Eklund vid Institutionen för tillämpad 
Miljöteknik, hälsar att hon jobbar vi-
dare med materialet. Vi kan vänta oss 
redogörelser när arbetet framskrider. 
I bästa fall kommer också handfasta 
råd om hur vi kan sköta botten på vår 
båt praktiskt och ändå vara snälla mot 
vattenmiljön. VSS står nu mitt i ett 
stort steg i miljöarbetet. Det handlar 
om den spolplatta som vi har diskute-

-
ten. Under 2012 har resultaten börjat 
bli synliga på varvet, bl. a. blev själva 
spolplattan färdiggjuten. Men halva 
jobbet återstår, nämligen att bygga 
de reningssystem som ska rena spol-
vattnet. Det är krävande att ligga i 
framkant i detta miljöarbete – både 
ekonomiskt och tekniskt. Projektet 
har försvårats genom att regelverket 
dels varit otydligt och dels håller på att 
ändras radikalt. Det börjar emellertid 
ljusna och vi har full förtröstan om 
att hela projektet ska baxas i hamn – 
både ekonomiskt och tekniskt.

SEGLAR-VIKINGEN
Seglar-Vikingen har utkommit med 
fyra nummer under året.  Arbetet i 

redaktionen har fungerat väl och med-
lemmarna bidrar gärna med text och 
bild, vilket gör tidningen läsvärd och 
trevlig. En matrikel har utgivits.
 
ARKIVET
Under 2012 har VSS arkivalier, depo-
nerade på Sjöhistoriska Museet, kom-
pletterats med äldre dokument från 

Kopiering av redan deponerade doku-
ment har fortsatt. De sista protokollen 
från allmänna möten är nu klara och 
även styrelseprotokollen har överförts 

-
tal från mellankrigsåren. De nytillkom-
na dokumenten har tillsammans med 
tidigare scanningar samlats på DVD. 
Årets stora tillskott till VSS digitala ar-

Christian Falks försorg, restaurerats 
och kopierats till video av hög kvalitet. 
Dokumentationen av innehållet pågår 
och en första innehållsförteckning har 
tagits fram, liksom en provversion på 
DVD.
 
BIBLIOTEKET
Även detta år har biblioteket berikats 

ännu inte har registrerats, varför inne-
hållsförteckningen inte är helt upp-
daterad. De oregistrerade böckerna 
ligger i nedersta hyllan till höger. De 
är tillgängliga för lån, men måste åter-
lämnas och placeras på samma plats. 
Bokhyllans dörrar, utom den i mitten, 
har varit öppna som tidigare. Utlåning-
en har varit sparsam under året.
 
KLUBBHUSET
Under arbetsbänken på övre våningen 
har juniorkommittén fått två under-
skåp, med lås för sina saker. Köket 
har fått ny spis och en del ny köks-
utrustning, bl.a. har en ny kaffebryg-
gare inhandlats. Ett möte har hållits 

den nya städledaren presenterades. 
Med hänvisning till alla aktiviteter året 
runt i Klubbhuset, sker städning varje 
vecka. Under sommarmånaderna 
har altanen prytts av blommor. Under 
advent och jultid har Klubbhuset varit 
dekorerat med adventsljusstakar i 

fönstren och en julgran, med belys-
ning på altanen.

HEMSIDAN
Hemsidan har under året haft 40 836 
besök (i genomsnitt 112/dag), vilket 
är något färre än föregående år. Flest 
besökare var det i april (4615), och 
minst i januari. De mest besökta si-
dorna var, förutom startsidan, Fotoal-
bum, Hamn & varv och Kappsegling. 
Ett stort tack till alla medlemmar som 
under året bidragit med bilder och an-
nat material.

Styrelsen vill slutligen även detta år, 
rikta ett varmt Tack till samtliga funk-
tionärer, övriga medlemmar och icke 
medlemmar som på ett oegennyttigt 
sätt bidragit till att hålla verksamheten 
igång och gynnat Sällskapet i en posi-
tiv anda!

Bengt Janson
Thomas Michélsen
Per Jutemar
Helga Rudhe
Silvija Brandell
Mats Johansson
Christian Falk
Anders Kriström
August Falck

Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012

7
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VSS Resultaträkning 2012 & Budget 2013

Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013
Intäkter

Medlemsavgifter
Medlemsavgift 320580 335000 332270 335000
Inträdesavgift 24000 20000 18000 20000
Investeringsbidrag 32000 30000 22000 30000

Ham &varv
Vinterplats Not 1 567032 600000 594042 630000
Skåp-och förrådsavgift 34605 32000 34115 32000
Slip/Kran/Elavgift 18201 15.000 14857 15.000
Flyttning av båt/båt på hamnplan 16000 0 12780 0
Sommarplats Not 2 471815 495000 523274 550000
Gästhamnsavgift 0 0 0 0
Ekholmsavgifter 46490 40000 36300 40000

Kommittéer
Klubbkommittén 0 0 311 0
Kappseglingskommittén 9929 20000 20150 41000
Junior & Jollekommittén Not 3 148046 290000 167545 225000

Uthyrning
Uthyrning Klubbhus 9420 0 3000 0
Uthyrning Kruthus 45000 45000 39195 50000

Övrigt
Försäljning klubbvaror 3222 3000 6260 6000
Utebliven arbetsplikt 137597 100000 130622 130000
Utebliven nattvakt 8000 0 16000 0
Friköpt nattvakt 26000 25000 27000 25000
Vattenavgift DMK&SXK 6613 10000 5575 8000
statliga bidrag Not 4 150367 600000 370887 10000
Övriga intäkter 12071 0 210 0

S:a Rörelseintäkter 2.086.988 2.660.000 2.374.393 2.147.000

Kostnader

Hamn & Varv
Hyra Mark/Ponton -263079 -265000 -305021 -305000
Hyra Kruthus -26796 -27000 -27492 -27000
SUB drift/ underhåll -7680 -13000 -42996 -20000
Sophämtning Varv -39673 -40000 -50542 -50000
El Varv -159896 -140000 -147753 -145000
Vatten Varv -14332 -20000 -19061 -20000
Telefon Klubbhus+Kruthus -6251 -3000 -2008 -2000
Telefon Hamnkapten+Intendent -1426 -4000 -1329 -2000
Extern bevakning -20573 -18000 -4630 -5000
Underhåll varv -67779 -60000 -90049 -80000
Underhåll Bojar -130000 -80000 -51800 -60000
Miljöförbättrande åtgärder -400 -600000 -310000 -5000
Klubbåtar -21293 -25000 -14663 -20000
Drift & underhåll Klubbhus Not 5 -78122 -80000 -91387 -75000
Drift & underhåll Kruthuset -42073 -5000 -1695 -3000
Underhåll förrådshuset -149 -5000 0 -2000
Underhåll  subliftgarage 0 -2000

S:a Hamn & Varv -879.522 -1.385.000 -1.160.426 -823.000
Ekholmen

Hyra ponton Ekholmen -18480 -19000 -20328 -21000
Underhåll Ekholmen Not 6 -110361 -70000 -139894 -60000
Drift Ekholmen -6164 -15000 -8145 -10000
Sophämtning Ekholmen -25044 -25000 -15703 -20000
El Ekholmen -21053 -20000 -5695 -15000
Förbrukningsinventarier Not 7 -5695 -7000 0 -6000
Telefon Ekholmen -2026 -2500 -1818 -2500

S:a Ekholmen -188.823 -158.500 -191.583 -134.500

Administration
kontorsmaterial -13966 -3000 -5618 -5000
Trycksaker/Kopieringskostnader -11246 -12000 -10418 -8000
Vikingen & matrikel -63860 -60000 -66125 -65000
Telefon kansli,08-6625769 -10885 -5000 -4225 -4500
Internet, hemsida, epost -14711 -8000 -5896 -7000
Porto -18114 -20000 -9984 -10000
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VSS Resultaträkning 2012 & Budget 2013

Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013

Administration
kontorsmaterial -13966 -3000 -5618 -5000
Trycksaker/Kopieringskostnader -11246 -12000 -10418 -8000
Vikingen & matrikel -63860 -60000 -66125 -65000
Telefon kansli,08-6625769 -10885 -5000 -4225 -4500
Internet, hemsida, epost -14711 -8000 -5896 -7000
Porto -18114 -20000 -9984 -10000
Försäkringar -81361 -85000 -85662 -85000
Avskrivna medlemsfodringar 0 0 0 0
Förbrukningsinventarier -16045 -8000 0 -5000
Arvode kanslist -160007 -200000 -207160 -210000
övriga konsultarvoden 0 0 0 0
Avgift post & bank -5899 -6000 -2529 -3000

Kommittéer &möten
Junior & jollekomm. -82359 -77000 -65162 -110000
Kappseglingskomm. -13429 -17000 -21476 -45500
Klubbkomm. -17084 -20000 -24270 -15000
Möten & Sammankomster -28572 -28000 -24783 -25000

Övrigt
Kurser & utbildningar -8720 -15000 0 -5000
Förbundsavgifter -32120 -35000 -43420 -45000
Marknadsföring 0 -3000 0 -5000
Klubbvaror -7735 -5000 -34593 0
Övr kostnader -145 0 -25866 0
Gåvor & uppvaktningar -2150 -5000 0 -5000

S:a administration -588.408 -612.000 -637.187 -658.000

Arvoden &ersättningar
Löner 0 0 0 0
Arvode styrelsen -8991 -11000 -8991 -9000
arvode juniorkommitteen -85130 -109000 -100060 -106000
Nattvakt ,midsommar -3996 -4000 -3996 -4000
Extra nattvakt 0 0 0 0
Milersättning -4212 -3000 -569 -3000
sociala avgifter 0 -2233

S:a Arvoden & ersättningar -102.329 -127.000 -115.849 -122.000

S:a Rörelsens kostnader -1.759.082 -2.282.500 -2.105.045 -1.737.500

Rörelseresultat före avskrivningar 327.906 377.500 269.348 409.500
Avskrivningar

Avskrivningar Inventarier -27078 -30000 -23191 -30000
Avskrivningar båtar Not 8 -69214 -100500 -92474 -105000
Avskrivningar förrådshus 0 0 0 0
Avskrivningar Sublift+subliftsystem -195433 -196000 -195433 -196000
Avskrivningar Klubbhus -28200 -28000 -28200 -28000
Avskrivningar Ny el på pontonen Not 9 -20000
Avskrivningar reningsanl. spolpl. Not 10 -30000

S:a Avskrivningar -319.925 -354.500 -339.298 -409.000

Rörelseresultat efter avskrivningar 7.981 23.000 -69.950 500

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 15286 5000 16178 10000
Ränteintäkter skattekonto 0 0 0 0
Utdelning &värdeminskning aktier -1373 0 8438 0

S:a Räntor och liknande resultatposter 13.913 5.000 24.616 10.000

Resultat före skatt 21.894 28.000 -45.334 10.500

Efterskänkta lån 3000 0 4000 0
Årets skatt 0 0 0 0
Förra årets skatt 0 0 0 0

S:a Skatt & extraordinära intäkter 3.000 0 4.000 0

Redovisat resultat 24.894 28.000 -41.334 10.500
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VSS Balansräkning 2012
2011.12.31 2012.12.31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Ekholmen, fastighet 136.500 136.500,00
Hundudden, förrådsbyggnad 23.500 23.500,00
Hundudden, klubbhus 1.410.000 1.410.000,00
Ack. Avskrivningar byggnader -1.009.300 -1.037.500,00
Sublift 1.418.725 1.418.725,00
Ack avskr sublift -425.616 -567.488,00
Subliftssystem 245.606 245.606,00
Ack avskr subliftssystem -73.683 -98.244,00
Subliftsgarage 290.000 290.000,00
Ack avskr subliftsgarage -58.000 -87.000,00
Inventarier Hundudden 129.703 129.703,00
Ack avskrivningar inventarier -106.512 -129.703,00
Inventarier  Ekholmen 19.430 19.430,00
ack. avskr inventarier Ekholmen -19.430 -19.430,00
Inventarier Båtar 346.070 462.367,00
Ack avskr inventarier Båtar -92.724 -185.198,00

S:a anläggningstillgångar 2.234.269 2.011.268,00

Omsättningstillgångar

Lager klubbvaror 16.510 22.320,00
Pågående arbete LOVA-projektet 216.281,00
Medlemsfordringar

Fordran senaste AP 40.967 17.937,00
Fordran senaste SP 5.540 3.890,00
Fordran senaste VP 10.157 12.507,00

Interimsfodringar
Förutbetalda kostn & upplupna intäkter 109.939 110.216,00

kortfristiga placeringar
Aktier 20.005 27.570,00

Kassa &Bank
Handkassa kommittéer 10.935 4.118,00
Plusgiro &bank not 11 1.111.467 651.537,00

S:a omsättningstillgångar 1.325.520 1.066.376,00

S:a Tillgångar 3.559.789 3.077.644,00

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital
Fri aktivitetsfond -111.000 -135.894,00
Fri investeringsfond -534.634 -534.634,00
Fri underhållsfond -547.859 -547.859,00
Balanserad vinst/förlust -85.158 -85.158,00
Årets resultat -24.894 41.334,00

S:a Eget kapital -1.303.545 -1.262.211,00

Långfristiga skulder
Villkorat statligt miljöbidrag -416.050 -106.050,00
Subliftslån 2009 -1.000.000 -826.000,00
Medlemslån 1991 -456.000 -447.000,00

S:a långfristiga skulder -1.872.050 -1.379.050,00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -16.134 -43.368,00
Skulder medlemmar mfl 0 0,00
Förutbetalde vinterplatsavgifter -320.769 -334.195,00
Upplupna kost & förutbet int -47.291 -58.820,00

S:a kortfristiga skulder -384.194 -436.383,00

S:a Eget kapital &skulder -3.559.789 -3.077.644,00
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ORDLISTA
liten lathund till balansräkning

Anläggningstillgångar är tillgångar i 
föreningen som är avsedda för långva-
rigt bruk.

Avskrivningar är den kostnad som 
motsvarar värdeminskning på bl a för-
eningens byggnader och inventarier. 
Avskrivningar görs för att fördela kost-

Avsättningar är en reservering för t ex 
framtida underhåll och reparationer.

Balansräkning visar föreningens till-
gångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder per bokslutsdagen.

Eget kapital är föreningens balanse-
rade (sammanlagda) vinster/förluster 
under alla år, samt föreningens fonder.

Fonder skall t ex täcka framtida un-
derhåll och ev förluster i föreningen, 
dipositionen av fonderna beslutas på 
årsmötet.

Fordringar är intäkter som är fakture-
rade men obetalda på bokslutsdagen 
den 31/12.

Interima fordringar är kostnader som 
är förutbetalda och hör till kommande 
räkenskapsår eller ej fakturerade intäk-
ter (upplupna) men som hör till inneva-
rande räkenskapsår.

Interima skulder intäkter som är förut-
betalda och hör till kommande räken-
skapsår eller ej fakturerade kostnader 
(upplupna) men som hör till inneva-
rande räkenskapsår.

Kortfristinga skulder är skulder som 
förefaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder är skulder som 
förefaller till betalning om ett år eller 
senare.

Omsättningstillgångar är andra till-
gångar än anläggningstillgångar - det 
vill säga för kortvarigt bruk.

Resultaträkning visar föreningens 
samtliga intäkter och kostnader.

Ställda panter avser fastighetsinteck-
ning/pantbrev som t ex föreningen har 
lämnat som säkerhet för ett lån.

Upplupna kostnader se interima kost-
nader.

Varulager är Sällskapets material till 
försäljning t ex klubbnålar.

NOTER TILL BOKSLUT 2012 SAMT BUDGET 2013

1. 5% höjning för rörlig del föreslagen i budget 2013.
2. 5% höjning föreslagen i budget 2013.
3. Färre deltagare än beräknat, nya anmälningsregler gäller 2013.
4. LOK 60.887, LOVA 310.000.
5. Bl. a. inköp av kylskåp samt ny spis.
6. Stor post 2012 var reparation av södra pontonen, föreslagen budget  
 2013 innehåller: tak Lillstuga, nytt bastuaggregat samt rep. dansbana.
7. Budget 2013: inköp av torkskåp till Jollebaracken.
8. Inköp 2012: Optimister + RS-Feva totalt: 116.000, 
 föreslagen budget 2013: ytterligare inköp av någon RS-Feva och någon 
 Optimist.
9. Målsättningen är att renovera elen på pontonen 2013, avskrivning 
 på 10 år.
10. Budgeterad avskrivning på reningsanläggning till spolplatta, avskrivning 
 på 10 år.
11. Varav 106.050 är villkorat LOVA bidrag.

STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTAT 2012 & BUDGET 2013

Årets underskott på 41.334 kr relaterar främst till oväntade reparationskost-
nader på pontonen Ekholmen i övrigt har vi bra kontroll på våra kostnader.

Antal medlemmar har i stort sett varit konstant.

STYRELSEN FÖRSLAG TILL FÖRLUSTBEHANDLING 20012-12-31

VSS styrelse i februari 2013
Bengt Janson  Thomas Michélsen
Per Jutemar  Helga Rudhe
Christian Falk  Anders Kriström
August Falck  Mats Johansson
Silvija Brandell

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2013 ÅRS BUDGETFÖRSLAG

- Avgiftshöjning på 5% på sommarplats och vinterplats.
- Normal genomströmning av medlemmar.
- Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen.
- Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning.
- Nattvakt enligt regelverket.

Till årsmötets förfogande står följande förlustbehandling:

Balanserade vinstmedel    85.158
Årets förlust   -41.334
     ______
     43.824

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten/förlusten överförs i ny räkning 
till balanserad vinst/förlust 43.824.
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Förslag till avgifter 2013
MEDLEMMAR
Engångsavgifter

Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år).....................
Investeringsavgift (ny medlem med båtplats).................
Medlemsnyckel..................................................................

Årsavgifter
Senior, (över 19 år), inkl. familj..........................................
Båtavgift............................................................................
Junior, (ej familjemedlem)..................................................

Övriga avgifter
Påminnelseavgift ................................................................
(efter 1 påminnelse går ärendet till inkasso)
Utebliven nattvaktstjänst (2 personer)............................
Utebliven nattvaktstjänst (1 person)...............................
Friköp från nattvaktstjänst..............................................
Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt.....................
Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt........................
Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud........
Ej fullgjord arbetsplikt (per timme)......................................

 Båtägare närvarande............................................
 Båtägare ej närvarande.......................................

 Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen.......

Plats i förrådshus............................................................
Förvaringsskåp..................................................................

Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, 
(över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familje-
medlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdes-
avgift.
Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller 
sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver 
sublift/slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgif-
ten kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. 
Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån/in-

kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investe-
ringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om 
det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen 
krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften. 
Årsavgifter Som familj räknas två sammanboende vuxna och 
hemmavarande barn under 19 år. Övriga medlemmar är an-
tingen seniorer (över 19 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 
25-årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från med-
lemsavgifter men betalar båtavgift.
Nattvaktsplikt 
med sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar 

För regel-
verket kring nattvakt se artikel i Seglar-Vikingen nr 1/2013.
Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 tim-
mar, båt i hamn med 4 timmar samt båt på varv 4 timmar, totalt 

-
plikt för var och en av dessa.
BÅTAR
Varvsavgifter

Vinterhyra - fast och rörlig del
Fast del per båt.................................................................
Rörlig del per m2, längd x bredd.........................................
Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm)................

Segeljollar sommartid på hamnplan....................................

Kronor
600

2 000
100

440
440
150

50

3 500
1 500
3 000
1 000

500
3 500

125

500
1 000
1 000
1 000/

mån
1 155

110

Segeljollar vintertid på piren...........................................
Flerskrovsbåtar sommartid på hamnplan....................
Flerskrovsbåtar vintertid på piren.................................

-
nast efter sista ordinarie sjösättningsdag. I annat fall kan av-
gift komma att faktureras enl. Reglementet 3.17.
Hamnavgifter

Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm)..............................
Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land,
inkl. kranavgift...............................................................
Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka)...........
Vinterplats i hamn exklusive el.....................................

Elavgifter
Ekholmen, (per dygn) Ej medlem......................................
Medlem gratis
Hamn under vinter
Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbruk-
ningskällan
Kontrollavgift (elförbrukning)...........................................

Dröjsmålsränta 
Referensränta...............................................................

Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till 
medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Säll-
skapets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande 

om så är nödvändigt.
Regler för sommar- och vinterplatser -
mente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna 
uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan 
att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i 
sådana fall.          
Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri! Medlem med vin-
terplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter 
sjösättning.
Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon ut-
nyttjar eluttag utöver överenskommelse.

EKHOLMEN
Hamnavgifter (gäller ej medlem med registrerad båt)

Dygnsavgift, (> 6 tim)
Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk..................
övriga ..............................................................................
Dagavgift, (0-6 timmar)
Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk..................
övriga.................................................................................

Bastuavgift (medlem inklusive gäster, ingen avgift)
Ickemedlemmar, (per sällskap)........................................

Logi (per dygn)
Medlem, (kojplats).............................................................
Gäst till medlem, (kojplats)................................................
Lillstugan, (enbart medlemmar)......................................

Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens 
bryggor för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrov-
märkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt 
tabell. 
Bastuavgift erläggs till Förvaltaren eller dennes ombud på 
ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter 

inklusive gäster, badar fritt. 
Logi i Klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. 
Egna sängkläder måste medtagas.

Kronor
350
140
110

300

 
110

1 000
40

1 680

20

500

+ 8%

300
1 000
1 000

Styrelsen för VSS

170
120

120
70

30
50

100

100
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Medaljkommittén 
Lars Norén sk.  kvarstår 1 år 
Willy Svensson  kvarstår 1 år 
Thomas Kjaerboe kvarstår 2 år 
Lennart Angeli  kvarstår 2 år 
Karin Svärd  kvarstår 2 år 
 
Utbildningskommitté 
Bo Samuelsson  omval 2 år 
 
Seglar-Vikingen 
Carl Jorns sk.  omval 2 år  
Isabell Steger  omval 2 år 
Sven Öberg  kvarstår 1 år 
 
Arkivarie 
Ola Jarder  omval 2 år 
 
Förvaltare Ekholmen 
Anders Kriström  kvarstår 1 år 
Vice förvaltare 
Bengt Pettersson  omval 2 år 
 
Breddseglingskommittén 
Mathias Rönbeck omval 2 år 
 
Stadgekommittén 
Johan Obel sk.  kvarstår 1 år 
Ola Jarder  kvarstår 1 år 
Lars Norén  omval 2 år 
Vakant  nyval 
 
Webbmaster 
Karin Svärd  kvarstår 1 år 
 
Klubbhusvärd 
Vakant  nyval 
 
Ansvarig för klubbåtar 
Fredrik Thorsell  kvarstår 1 år 
 
Ansvarig för sublift 
Curt Sivers sk.  omval 2 år 
Rune Olsson  omval 1 år 
Gunnar Jansson    nyval 2 år 
 
Fadderansvarig 
Vakant   nyval 
 
Valberedningen har bestått av 
Birgitta Kriström sk. 
Bengt Pettersson 
Mathias Rönbeck 
Einar Hallberg 
Anders Alheden  

Styrelse: 
Ordförande 
Bengt Jansson   omval 2 år 
Vice ordförande 
Thomas Michélsen kvarstår 1 år 
Kassör 
Per Jutemar  kvarstår 1 år 
Sekreterare 
Helga Rudhe  omval 2 år 
Intendent 
Vakant  nyval 
Hamnkapten   
Jonas Ericsson  nyval 2 år 
Klubbmästare 
Christian Falk  kvarstår 1 år 
Ledamot och Förvaltare Ekholmen 
Anders Kriström  kvarstår 1 år 
Ledamot 
Sven Lagerberg  nyval 2 år 
 
Båtbesiktningskommittén 
Bengt Jansson sk. omval 2 år 
Helga Rudhe  omval 2 år 
Jon Högblom  omval 1 år 
Erik Thörner  omval 1 år 
 
Juniorkommittén 
Sven Lagerberg sk. nyval 2 år 
August Falck   omval 2 år 
Marcus Aspenberg kvarstår 1 år 
Anders Larsson  kvarstår 1 år 
Ann Lake  kvarstår 1 år 
Clara Hamrén  kvarstår 1 år 
Regine Larsson  omval 2 år 
Josefine Dahl  omval 2 år 
Vincent Larsson  omval 2 år 
Vakant 
 
Nattvaktsansvarig 
Svante Wiklund  kvarstår 1 år 
 
1:e vice hamnkapten 
Mats Johansson    omval 1år 
2:e vice hamnkapten 
Vakant  nyval 
 
Hamnförmän  
Bo Johansson  omval 2 år 
Henning Mueller    omval 2 år 
Johan Wallander   omval 2 år 
Savina Fornsäter  omval 2 år 
Lars Westergren   kvarstår 1 år 
Ola Jarder  kvarstår 1 år 
Henrik Wallander  kvarstår 1 år 
Klas Sporre  kvarstår 1 år 
Hans Lindgren  kvarstår 1 år 
Nina Betzler   kvarstår 1 år 
Rune Olsson  kvarstår 1 år 
Jens Engman   nyval 2 år 
Vakant  nyval 

 
Kappseglingskommittén 
Birgitta Kriström sk. kvarstår 1 år 
Anders Kriström  kvarstår 1 år 
Arne Stohm  kvarstår 1 år 
Johan Rasin  kvarstår 1 år 
Kimmo Arnold-Larsen kvarstår 1 år 
Curt Gelin  kvarstår 1 år 
Leif Ahlqvist  omval 2 år 
Thomas Kjaerboe omval 2 år 
Johan Nordenberg omval 2 år 
Henrik Spångberg omval 2 år 
Herman-J Gassner omval 2 år 
Björn Andersson   omval 2 år 
Dan Yngve  omval 2 år 
Lave Fischer  omval 2 år 
Kenneth Höglund  nyval 2 år 
Thomas Nilsson  nyval 2 år 
 
Revisorer 
Olle Johannesson sk. kvarstår 1 år  
Svante Tegbäck  omval 2 år 
 
Revisorssuppleanter 
Regine Larsson    omval 2 år 
Thomas Nilsson  nyval 2 år 
 
Klubbkommittén 
Christian Falk sk.  kvarstår 1 år 
Per Nordström  kvarstår 1 år 
Anders Olsen  omval 2 år 
Claus Meijer  omval 2 år 
 
Mätningsman 
Anders Kriström  omval 2 år 
 
Båtförsäkringsfrågor 
Kontaktman Svenska Sjö 
Anders Kriström  omval 2 år 
 
Tekniska kommittén 
Vakant sk.  nyval 
Gustaf Schröderheim omval 1 år 
Peter Rosengren  omval 2 år 
Sven Löfgren  omval 2 år 
Silvija Brandell   omval 2 år 
Erland Westerlund omval 2 år 
Rune Olsson  omval 1 år 
Charlotta Ruegger kvarstår 1 år 
Hans Jern  kvarstår 1 år 
Olle Ström  nyval 2 år 
 
Bojansvarig 
Bengt Pettersson  kvarstår 1 år 
 
Miljöombud   
Thomas Michélsen sk. omval 1 år 
Vakant  nyval 
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Arbetsplikt och nattvaktsplikt

Den mest påtagliga förändringen 
2012, var tillskottet av sju nya 
nattvakter från DMK. Därigenom 
kunde antalet vakanta nätter min-
ska påtagligt från tolv stycken 
2011 till tre stycken 2012. I övrigt 
har utvecklingen mot minskande 
antal friköp avstannat och stabi-
liserats på en nivå strax över tio 
nätter.

Det går alltid att bli bättre, men ta-
bellen längst ner ger ändå en bild 
som åtminstone jag känner mig nöjd 
över. Men tyvärr har vi inte heller i 
år lyckats uppnå några friår, bara 
varit mycket nära. Och för nattvakts-
administratören har nog sommaren 
varit lite rörigare än vanligt. Många 
nya båtar, många båtar som legat till-

många som legat kvar på hamnplan 
och sålts ”någon gång” under som-
maren. Reglerna säger ju att den 
som har plats i hamn eller på land för 

skyldig att gå nattvakt. Enligt praxis 
befrias de som sålt sin båt före juli 
månads ingång eller fått sin plats 
efter juni månads utgång. Ibland har 
det varit svårt att avgöra när exakt 
försäljningen skedde. Det har hänt 
att båten legat en större del av som-
maren och att båtägaren i slutet av 
sommaren meddelar kansliet att 
båten sålts i början av sommaren 
och därför i förekommande fall inte 
vill betala för friköp eftersom båten 
haft en ny ägare. För att undvika den 
sortens knivigheter kommer jag att 
utgå från datum då man meddelar 
kansliet om försäljningen. Om båten 
sedan får ligga kvar en tid efter detta 
blir en helt annan fråga som hamn-
kaptenen tar ställning till. 
Kort sagt har det alltså varit extra 
knivigt att avgöra vilka som egentli-
gen haft nattvaktsplikt i somras och 
därför skulle faktureras för friköp om 
de inte gått. Men jag har gnuggat 

detta ordentligt med kansliet och 
en del båtägare, så jag  känner mig 
ganska trygg  med den listan vi kom-
mit fram till.

Ett besläktat problem uppkommer 
när nattvaktsskyldig går sitt pass på 
annat datum än det som bokats. Det 
kan bero på att den bokade vakten 
uteblivit eller övertalats att gå hem 
eftersom dubbelbokning skett. Tidi-
gare har jag alltid benhårt hållit på 
regeln att den som har bokat passet, 
på nattvaktslistan eller, sedan den 
tagits ned, hos mig, får tillgodoräkna 
sig passet oavsett vem som gick. 
Men jag har alltid haft bevismaterial i 
form av bokningslistan. I år inträffade 
två krockar där bokningarna skett 
muntligt per telefon och den anteck-
ning jag gjort inte överensstämt med 
nattvaktens. I de fallen ansåg jag 
mig tvungen att godkänna passen. I 
det ena fallet kunde en annan vakt 
sättas in på det datum som fanns 
i min anteckning, men i det andra 
fallet blev en notering om uteblivet 
pass för mycket. Antalet uteblivna 
Vikingar borde alltså ha varit tre och 
antalet vakanser två, om alla inklu-
sive jag själv varit noggrannare. 

Själv hade jag tänkt mig att bli nog-
grannare till sommaren genom att 
kräva skriftligt via email eller på pap-
per vid bokning per telefon. Enligt 
reglerna skall ju bok-
ning ske senast sista 
sjösättningsdag. Men 
detta kan ju inte de som 
får sommarplats senare 
på sommaren göra. De 
som som har vinterplats 
och besöker varvet 
åtminstone vid sin sjö-
sättning, har i alla fall 
möjlighet att boka sin 
plats i tid.

Jag vill också påminna 

om att ändringar av bokat pass de-
biteras med 500 kr. För att undvika 
detta har man möjlighet att istället 
själv leta upp en annan nattvakt som 
går passet mot man går hans pass. 
Båda behåller då ansvaret för resp. 
pass. Därför måste du betala om 
kamraten uteblir från ditt pass. Enligt 
reglerna på annan plats i tidningen, 
skall den som inte bokat sitt pass 
innan listan tagits ned, faktureras 
med 3000 kr. Att höra av sig senare 
borde då räknas som en ändring och 
faktureras med 500 kr. Så har vi inte 
gjort förut, eftersom vi hellre vill att 
nattvaktspasset besätts än att få in 
de 500 kronorna, vilket kan vara värt 
att tänka på. Så säkrast är att boka 
passet i tid.

Till sist, innan jag önskar alla en 
lyckad seglingssommar utdelar jag 
en guldstjärna i nattvaktsjournalen 

båt första veckan i juli och, visserli-
gen enligt reglerna, men ändå, reste 
ned ända ifrån Hudiksvall och gick 
sitt pass därefter.

Som vanligt besvarar jag frågor efter 
förmåga via tel. 08 256636 eller 070 
4443991, email: svante.wiklund@
bredband.net

Svante Wiklund
Nattvaktsansvarig

Nattvaktssäsongen 2012 – en återblick

2012 2011 2010 2009 

Antal vikingar som gått 164 164 160 156 

Antal vikingar som uteblivit 4 3 5 3 

Friköpta 13 11 18 25 

Befriade pga ålder, sjukdom etc 4 6 9 9 

Styrelse och nattvaktsansv 9 10 9 9 

Summa = Antal sommarplatser 194 194 201 202 
     

Antal vikingar som gått 164 164 160 156 

Antal DMK:are som gått 17 10 10 9 

Frivilliga nattvakter 2 0 5 2 

Antal uteblivna vikingar 4 3 5 3 

Antal uteblivna DMK:are 1 1 1 2 

Vakanta nätter 3 12 4 4 

Summa = Antal nätter enl. lista 191 190 185 176 

12

193



Arbetsplikt och nattvaktsplikt

15

Bokningslista för nattvaktspass 2013

Reglerna innebär att medlem kommer att faktureras enligt 
nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse 
efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning 
lämnas ärendet till inkasso.
Nattvaktslistan sätts upp i Klubbhuset och måste påteck-
nas senast sista sjösättningsdagen. Därefter dras listan 
in och de som inte tecknat sig faktureras enligt reglerna 
nedan.

kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. 
Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall.

-
vakt kan köpa sig fri från nattvaktsplikten. Medlemmen 
meddelar nattvaktsansvarig innan nattvaktslistan dras in, 
faktureras 3.000 kr och slipper vaktgång innevarande år. 
Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår.

inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå natt-
vakt och faktureras enligt samma princip som i paragrafen 
ovan.

faktureras den ansvarige båtägaren 3.500 kr. Om vakten 
utförs av endast en person, el. endast undertecknas av 
en person, faktureras den ansvariga båtägaren 1.500 
kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att 

avskriva avgifterna. Uteblivande pga sjukdom eller annan 
allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift.

orsak är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en 
vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren 1.000 kr, i an-
nat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på 
medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma 
ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen så att 
den totala avgiften blir 3.500 kr. Om nattvaktsansvarig ej 
kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter 
följande säsong.

eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person 
och natt. Arvodet är skattepliktigt, så personnummer skall 
lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till 
skattemyndigheten

nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person 
och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssä-
songen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående 
paragraf. Det är bara möjligt att göra en extra vaktnatt per 
medlem.
Observera att arvodet på 999 kr är skattepliktigt. Efter 
friköp från nattvakt är det givetvis inte heller meningen att 
medlemmen skall gå frivilliga nattpass. 

VSS styrelse

Avgiftsregler för nattvakt 2013

Bokningslistan sätts i år upp i 
Klubbhuset lördagen den 16 mars 
kl 11:00.

Alla som vill gå nattvaktspass skall 
skriva upp sig. Hittills har det aldrig 
hänt att listan varit fullbokad när den 
tagits ned. Om och när alla pass blir 
fullbokade får de som inte fått plats 
skriva upp sig på en reservlista, som 
kommer att bifogas. Friår kommer 
därefter att delas ut i turordning efter 

som sätts upp samtidigt. De som 
skrivit upp sig på reservlistan kom-
mer då att lyftas in på de uppkomna 
lediga platserna. 
Inga friår har kunnat delas ut de se-
naste sex åren, så man kan förutse 
att utdelade friår, i bästa fall, kom-
mer att bli ytterst få.
De som inte skrivit upp sig på listan 
när denna tages ned, på kvällen 

den sista sjösättningsdagen, har 
därigenom friköpt sig från nattvakts-
plikten och kommer omgående att 
få en räkning från kassören. Jag 
kommer att hålla reda på i vilken 
ordningsföljd friårsmeriterade skall 
få sitt friår. I första hand kommer de 

2012. Bland de som gått lika många 
år i följd får de som uteblivit mindre 
antal gånger (åren dessförinnan) 
förtur framför dem som uteblivit 
mer. Till sist rankas de som gått lika 
många pass i följd och uteblivit lika 
många gånger efter hur många pass 
man gått totalt de senaste tio åren. 
Men den som läser artikeln intill om 
utvecklingen 2012 kan kanske inse 
att risken är stor att inga friår delas 

ett antal tappra Vikingar som gått tio 
år i följd utan friår eller att ha utebli-
vit, som har första tjing. 

Att tänka på inför nattvaktspasset: 
Passet börjar kl 22:00. I nattvakts-

du bör läsa noga. Där står bl.a. en 
uppmaning till nattvakten att fylla i 
rapportblanketten noga, med båda 
vakternas namn och telefonnum-
mer samt att skriva under rapporten. 
Korrekt ifylld rapport är ett villkor för 
att passet skall godkännas. Under-
känt pass leder till att den medlem 
som är ansvarig för nattvaktspasset 
faktureras enligt regler angivna på 
annan plats i denna tidning. För att 
få godkänt för två vakter krävs två 
underskrifter.

Frågor besvaras efter förmåga av
Svante Wiklund
Tel 070 4443991 eller 08 256636
svante.wiklund@bredband.net
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Arbetsplikt 2013

Nattvaktsplikt 2013
Vem har nattvaktsplikt?
Seniormedlemmar som på somma-
ren har båtplats i hamnen eller på 

eller motorbåt har nattvaktsplikt. Nya 
medlemmar som kommit före 1 juli 
har nattvaktsplikt om nattvaktslistan 
ej är fulltecknad. De som kommit 
efter 1 juli blir troligen befriade. Kon-
takta nattvaktsansvarig.  Är medlem 

-
vaktsplikt för var och en av båtarna.
Vilken natt skall man gå?
En lista med dem som skall gå natt-
vakt under sommaren sätts upp i 
Klubbhuset i början av mars. Denna 
lista är uppsatt endast en kort tid, så 
att alla nattvaktsskyldiga ska kunna 
teckna sig på den innan nattvakts-
säsongen börjar. Uppsättningstiden 

annonseras i Seglar-Vikingen. På 
listan tecknar du dig för den natt 
du vill gå. För övriga bestämmelser 
kring nattvaktsgången, straffav-
gift vid icke inställelse, möjlighet 
att köpa sig fri mm., se separata 
nattvaktsbestämmelser för 2013 
i denna tidning. I vaktskåpet på 

batterier, och tydlig vaktinstruktion 
med telefonnummer till brandkår, 
ambulans, polis etc. Där förvaras 
också nattvaktspärmen som skall 
fyllas i och undertecknas av båda 
vakterna efter varje pass.
Hur ofta går man nattvakt?
En natt per sommar och båt med två 
personer. Båtägaren svarar för att 

under hela nattvaktspasset.
Vad gör man?
Vakterna patrullerar regelbundet 
och håller uppsikt över hamn och på 
hamnplan och visar tydligt genom 
detta att anläggningen är bevakad. 
Uppgiften är inte polisiär utan beva-
kande och vid minsta tvivel ringer 
man polis, brandkår etc.
Hur intygar man att nattvaktspas-
set har genomförts? 
Vid passets slut intygar de bägge 
vaktgående, med sina respektive 
namnteckningar, att passet är ge-
nomfört enligt regelverket. Detta 
står som garanti för varje medlem 
att våra båtar och vår anläggning är 
bevakade som överenskommits.

VSS styrelse

Alla seniormedlemmar över 20 år 
som har båt registrerad i Sällska-
pet har arbetsplikt. Nya medlem-
mar med registrerad båt som blivit 
medlemmar innan den 1 juli har full 
arbetsplikt, de som blivit medlemmar 
senare har halv arbetsplikt.

Har man både sommar- och vinter-
plats blir det 10 timmars arbetsplikt 
(2+4+4 timmar). Har man bara bå-
ten registrerad i Sällskapet blir det 2 
timmars arbetsplikt.

I årsprogrammet annonseras fasta 
tillfällen att arbeta vår och höst 

på varvet och på Ekholmens öpp-
nings- och stängningshelger. Man 
kan också ta personlig kontakt med 
arbetsledaren för anläggningen 

passande arbetsuppgift utanför de 
ordinarie arbetstillfällena. För varvet 
är intendenten eller hamnkaptenen 
arbetsledare och för Ekholmen är 
det förvaltaren.

Det är bara den registrerade båtä-
garens insats som räknas av på 
arbetsplikten. Men givetvis kan man 
ta med familjemedlemmar och vän-
ner också. Om någon av dem har 

en speciell kompetens kan deras 
arbetstid räknas av på arbetsplikten. 
Detta kan dock bara ske efter över-
enskommelse med arbetsledaren.

Arbete vid sjösättning eller upptag-
ning samt nattvakt räknas ej som 
arbetsplikt.

Ej utförd arbetsplikt debiteras med 
125 kronor per timme.

VSS styrelse

Registrerad kölbåt, jolle med köl eller motorbåt 2 timmar

Sommarplats i hamnen  4 timmar

Vinterplats på varvsplan eller i hamnen 4 timmar

Flerskrovsbåt med plats på hamnplan  6 timmar

Segeljolle   2 timmar

ARBETSPLIKT
Öppning av Ekholmen
Städkväll på varvet
Arbetshelg på Ekholmen
Städkväll på varvet

Arbetskväll på varvet
Arbetshelg på Ekholmen
Stängning av Ekholmen
Bojarbete
Städdag på varvet 

MAJ

SEPT

OKT

11-12
14

18-19
21

10
14-15
21-22
26-27

27 
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Motioner

Jag har varit nere i Medelhavet och 
seglat några veckor från Split till 
Mallorca och fått mig en tankestäl-
lare. Man törs inte bada i hamnarna 
där, inte ens i de hamnar som näs-
tan är naturhamnar. För grannarna 
använder nog sina båttoaletter! Him-
la synd, för vattnet är härligt annars. 

Men hur är det på Ekholmen? An-
talet gästande båtar är ganska stort 
och ökar kanske? Många stora bå-
tar med båttoaletter. 
Senaste åren har hustrun oroligt 
sneglat då vi diskar eller badar i 

hamnen. Och barnens lilla sand-
strand? 

Jag tycker att vi borde trycka lite 
mer på detta att all uttömning av fe-
kalier eller urin är förbjuden. I Ekhol-
mens hamnreglement står det bara 
lite luddigt: “Septiktank, oljigt vatten 
eller annat avfall får ej tömmas i 
hamnen”. Inga gäster läser ju hamn-
reglementet. Kanske står något på 
“Ekholmens Trivseltavlor” som väl 

Jag föreslår att paragraf 12.7 i 

hamnreglementet ändras till: «Urin, 
avföring, septiktank, oljigt vatten 
eller annat avfall får ej tömmas i 
hamnen». 
Jag föreslår också att detta bör of-
fentliggöras på ett lämpligt sätt på 
Ekholmen, t.ex. med fet stil på «Triv-
seltavlan», exakt hur detta bör ske 
kan väl styrelsen plus Ekholmsför-
valtaren klura ut.

Med hopp om härliga bad och rent 
diskvatten 2013.

Anders Olsen

Motion från Anders Olsen angående toalettbruk på Ekholmen:

Snabb
hjälp 

och låga
premier

Så svarar våra kunder om
varför de valt Svenska Sjö
båtförsäkring. En annan 

fördel är att vi jobbar enbart
med båtförsäkring. Kanske är

det just därför vi har runt 
50 000 nöjda kunder. Som
alla har en sak gemensamt.
De bryr sig om sina båtar.

Precis som vi.

Kolla våra låga premier på
www.svenskasjo.se 

Eller ring oss på 08 541 717 50.
Kan det vara enklare?

Försäljning av 
klubbtröjor, 

kepsar, seglarväskor & 
ryggsäck 

Säljs i Kruthuset 
samt i Kansliet.

Klubbkommittén har tagit fram 
t-shirts, pikétröjor, kepsar, väskor 
och ryggsäck i bra kvalitet med 
VSS vimpeln (tryckt på t-shirten 
och broderad på övriga). 

Storlekar t-shirt/piké: S, M, L, XL. 
Färg: Vit

Motionären tar upp en fråga som 
man kan tycka är självklar. VSS 
medlemmar är engagerade i ett 
omfattande miljöprojekt vad gäller 
bottenmålning med giftfärger – ma-
terial och metoder. Vi har fått statligt 
anslag LOVA, för att genomföra 

förbättringar vad gäller hantering av 
giftfärger, färgavskrap, båttvätt mm 
för att minimera utsläpp av förore-
ningar och gifter i vattnet. 

Styrelsen är övertygad om att en ab-
solut majoritet av VSS medlemmar, i 

samma anda, instämmer i motionä-
rens önskemål om förtydligande av 
§12.7 i hamnreglementet och upp-
manar därför VSS medlemmar att 
tillstyrka motionen i sin helhet.

VSS styrelse

Styrelsen svar på motionen:
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Förra sommarens succé med 
seglingar på torsdags kvällarna 
på Värtan, fortsätter även 2013. 

Den 4 februari träffades vi några 
stycken entusiaster för att lägga upp 
riktlinjerna. Vi som möttes var:
- Anders Högland och Erik Dahlén,  
  Starbåt.
- Regina och Anders Larsson samt  
  Ted Lundberg, M30.
- Anders Olsen och Ulrik Winberg,  
  Nordisk Folkbåt.

Seglingarna kommer att vara fem 
stycken på våren och fem stycken 
på hösten. 

Efter förtöjning kör vi ”aftersail” med 

deltar även här!

Vårens seglingar
Ansvarig   
16/5 Anders Högland
23/5 Ted Lundberg
30/5 Anders Olsen  
6/6 Anders Högland
13/6 Ulrik Winberg 
 
Höstens seglingar drar igång den 
8/8 fram till den 5/9. Tider och annat 
anslås senare på Vikingarnas SS 
anslagstavla. Vi hoppas många bå-
tar av alla typer deltar i dessa roliga 
och lättsamma seglarkvällar!

Seglingarna går till enl. följande:
Båtarna seglar klassvis, startordning 
meddelas senare. 
Starten 
Starten är en s.k. harstart. Haren 

seglar bidevind för babordshalsar 
upp mot lovart om lämärket, star-
ten görs bakom haren och i lä om 
lämärket. Haren annonserar att 
starten går genom att skrika, dunka 
i båten eller på annat sätt uppmärk-
samma de övriga. Haren skall så 
fort som möjligt efter det att sista 
båt har gått i mål starta efterföljande 
delsegling. Det är upp till varje seg-
lare att vara beredd på start direkt 
efter sista båts målgång. Haren är 
den som beslutar om en eventuell 
omstart, exempelvis vid kraftig vind-
vridning så att haren inte kan nå 
märket utan kommer mycket i lä om 
det eller om starten har varit ojuste 
av annan orsak. Hare vid första start 
är den som blev total 3:a i föregå-
ende torsdagssegling. Hare i de 
efterföljande racen är den som blev 
3:a i föregående delsegling.

Banan 
Kappseglingsbanan är företrädesvis 
en kryss-länsbana som seglas två 
varv motsols. Banan begränsas av 
en lämärke och en lovartsmärke. 
Banans längd anpassas så att den 
seglade tiden är ca 20-30 min per 
delsegling. Även andra bantyper får 
förekomma.

Starttid 
Första start går klockan 18.00. Om 
man är sen till start och inte hinner 
ut så kan man delta i den aktuella 
delseglingen genom att runda upp 
efter sista båt och fortsätta därifrån.

Målgång 
Mållinjen bestäms av en linje från 
läbojen vinkelrätt mot linjen läboj-
lovartsboj, målgången sker genom 
att man rundar läbojen och seglar 
bidevind för att skära mållinjen

Allmänt 
Allmänna kappseglingsregler och 
sjömansvett gäller. Bestraffning vid 

regelbrott är i form av en 360-sväng 
direkt i anslutning till regelbrottet. 
Straffet delas ut genom att den 
drabbade skriker “snurra” eller lik-
nande. Om straffet delas ut i starten 
eller i samband med en rundning så 
skall 360-svängen göras på det ef-
terföljande benet. Eventuella regel-
diskussioner tas med den drabbade 
direkt efter race eller om det är en 
komplicerad situation efter segling-
arna på ”aftersailen”.

Vila
Efter denna ansträngande kväll med 
mycket skapande gick vi till Ciao-
Ciao och åt Pizza och chillade. Kul 
hade vi, Tack alla Glada!

Ulrik Winberg/Ted Lundberg

Torsdagsseglingar på Värtan i år igen

Kappsegling

Vi drar igång den 16/5 
med ett rorsmansmöte på 
Vikingarnas terrass kl 17.00. 
Första start går kl 18.00. 

På www.vss.nu 

kan du annonsera 

efter gastar 

eller 

båtar att gasta på !!!

Skicka ett mail till 

webmaster@vss.nu
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2013 kommer att bli fyllt av kapp-
seglingar. Den förhöjda aktivite-
ten beror till en del på att Star-
båtarna har lagt sitt Stockholm 
Starboat Center hos VSS vid 
Hundudden.

Det börjar på våren med kvällsseg-
ling den 16 maj, samling kl. 17.00 
vid Klubbhuset och start kl. 18.00. 
Sedan fortsätter kvällsseglingarna 
varje torsdag kväll under våren med 
start kl. 18.00. Kvällsseglingarna 
på torsdagar återkommer i augusti 
men det programmet är inte fastlagt 
ännu.

Årets första regatta för kölbåtar blir 
den 8-9 juni vid Hundudden. I regat-
tan ingår Stockholm Star Cup.

Helgen därefter fortsätter vi med 
Vikingaregattan vid Ekholmen med 
första start på lördagen kl. 12.00. 
Efter lördagens seglingar serveras 
seglarbål på ängen. Regattan om-
fattar bl.a. DM för Folkbåtar och IF.
I år har vi lagt ner Vikingarundan, 

ställa in seglingen p.g.a. för få an-
mälda deltagare.

Den 9-11 augusti har vi SM för Triss-
jollar vid Hundudden, det börjar med 
sprinttävlingar på fredagen och fort-
sätter med mästerskapsseglingarna 

på lördag och söndag.

Den 1 september återkommer jol-
leseglingen Vikingaerövraren med i 
år utökat antal klasser. Efter segling-
arna bjuds seglarna på någonting 
att äta (tidigare år har det varit ham-
burgare och dricka).

Den 7-8 september avslutas VSS 
kappseglingssäsong med Inbjud-
ningsseglingen med DM för NF 
och KM för alla Vikingar. Regattan 
avgörs som vanligt på Lilla Värtan 
utanför VSS hamn vid Hundudden. 
Efter lördagens seglingar bjuder 
VSS som vanligt på ’after sail’ (korv 
och öl/läsk) för att få fart på efter-
snacket utanför Klubbhuset.
Vi hoppas det blir en välbesökt av-
slutning på seglingssäsongen, fram-
för allt hoppas vi att det blir många 
Vikingar som ställer upp, så att vi 
kan kora Klubbmästare i många 
klasser. 

Mer om seglingarna kommer i nästa 
nummer av Seglar-Vikingen. Mer 

VSS hemsida www.vss.nu under 

också anmäla sig till seglingarna.

Anders Kriström
Kappseglingskommittén

VSS kappseglingar 2013

Kölbåtsregatta
Stockholm Star Cup

8-9 juni 2013

VSS KM
Klubbmästerskap

DM för NF

7-8 sept 2013

Stockholms Cup
”Vikingaeröraren”
Optimistjolle mm

1 sept 2013

Vikingaregattan
DM för Folkbåt & IF

15-16 juni 2013

SM Trissjolle
Sprint- & mästerskapssegling

9-11 augustii 2013

Kappsegling

F  F  F  F  F  F  F  F  F  

På www.vss.nu/kappsegling hittar du 

...utförlig information

...anmälan till seglingar

...resultatlistor
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Juniorkommittén

Det var en gång en liten kille som 
sattes i onsdagsseglingar av sina 
föräldrar. Det var en stark kille, 
hade seglat ända sedan barnsben 
på föräldrarnas båt och ballan-
serade bättre på sjön än på fasta 
marken. 

Men då han skulle lära sig segling-
ens manövrar var det inte lika lätt 
och roligt. Efter klagan över magverk 
varje gång i ett års tid och mycket tid 
i ledarnas motorbåt lät föräldrarna 
honom slippa seglingen. Ett halvår 
passerade, de testade igen och den 
här gången gick det bättre, en spärr 
hade lossat och några bra vänner 
hade fått den lilla killen att tänka på 
annat än det jobbiga och lite smått 
läskiga där ute. 

Åren gick och kompisskaran blev 
riktigt goda vänner, de åkte på läger, 
klubben sattsade på nya båtar åt 
dem och de blev som en stor familj. 
Alla längtade efter att komma ner 
och segla, ha roligt och tävla ute på 
vattnet och i land. Efter en tid föll det 
sig så att de hade blivit för stora för 

att behålla vänskapen genom att 
bli ledare istället. Vissa hade inte 
tid på grund av studier men på ön 
Ekholmen en av de vackraste och 
ända öarna i skärgården med stora 

att hålla kontakten, ha roligt och 
skapa många roliga och smått galna 
upptåg för nya seglare så som de än 
gång varit. 

Nu har den tiden kommit då dessa 
seglare vuxit upp och själva blivit 
ledare, det är därför dags för den en 
gång så rädde killen att gå vidare 
och låta ett nytt gäng ta över.

Den nya juniorkommittén kommer 
bestå av en stark föräldraskara som 
sköter administrativa uppgifter och 
låter ledarna ta hand om barnen ute 
på vattnet. Jag tror att Juniorkommit-
tén kommer kunna bli ännu starkare 
och fortsätta att utvecklas från de 
senaste årens starka expanssion i 
antalet barn och läger. För att det 
skall lyckas så ta in dessa nya kraf-
ter och hjälp dem in i föreningen 

Detta blir mitt sista brev för den här 
gången i Vikingen, kanske kommer 

-

är bland annat: glädje, spänning, 
lägersång komponerad av barnen, 
spökrundor, morgonjymnastik med 
godmorgonsång, bastubad, regatta-
middagar, men också att stå på ber-
get utanför Ekholmens Klubbhus i 
en augustisolnedgång, för att genom 
skrammel höra Storskärs ångvissla 
pysa ut det sista ur pipan och som 
till ett adjö, se sevitriserna komma 
utspringande vinkades med vita lin-
nehandukar...

Tack för åren och alla minnen!
Varma seglarhälsningar  

August Falck

Ps. Glöm inte att tippsa alla vänner 
och bekanta om hemsidan www.vss/
junior för årets fyra dagsläger och 
två Ekholmsläger!!

Om möjligheternas VSS och juniorkommitténs förändring

FOTO: August Falck
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Ekholmen

Smått och gott...

Onsdagen den 5 december var 
det åter dags att julbada samt inta 
en jultallrik på Reimersholmes 
restaurang. 
I snöglopp och en vindstyrka på 14 
m/sek, pulsade vi iväg till det 30-gra-
diga sköna vattnet i basängen, för 
att därefter återigen pulsa i den ny-
fallna snön upp för backen till res-
taurangen. Alla bussar var inställda. 

Väl inne i restaurangen smakade 
glöggen gott, så som jultallriken med 
tillbehör också. Vi pratade och sjöng 
visor och hade det trevligt, trots att 
sju anmälda ej kunde komma fram i 
all snön. 

-
pade vi av och ut i snöyran, nu 
pulsande i ännu mer snö! Alla var 

dock nöjda utom med att vänta på 
bussar i en timme. T-banan gick 
dock som väl var för vissa.
 
Härnest skall vi ses på årsmötet 
lördagen den 16 mars. Kallelse 
kommer.

Styrelsen för VSS Veteranklubb
Kerstin Svärd

Julbadet den 5/12 - VSS Veteranklubbs årliga julbad

Vid jultallriken, stående, Bengt Jansson (som just sjunger solo) samt Ola och 
Eva Jarder, Bosse Tidgren samt Lars Norén, stående.I badet simmar Bent Jansson,Ola Jarder och Egon Brandell.

VSS 84:e säsong på Ekholmen 
planerar vi att öppna 11-12 maj. 

Efter lördagens arbete bjuder VSS 
de som arbetat på middag med vin, 
obligatorisk föranmälan om delta-
gande till förvaltaren. Helgen efter, 
18-19 maj, blir det arbetshelg. För 
mer information om tidpunkterna, 
håll uppsikt på VSS hemsida eller på 
anslag i hamnen.

På öppningshelgen startar vi verk-
samheten på ön med att hissa VSS-

ponton, städa bort vintern och dra 
igång allt som varit avstängt. Vi 
plockar fram det som ställdes undan 
i höstas, grill, roddbåt och kafé-

möblerna till altanen. På arbetshel-
gen kommer vi att ta hand om even-
tuella träd som fallit under vintern.
Dansbanan på Ekholmen, som förra 

-
lysning, tänker vi fortsätta att rusta 
genom att måla undertaket. Under 
säsongen måste vi byta ut bastuag-
gregatet, då det gamla har börjat 
rosta bort. Vi undersöker också om 
vi ska förnya taket på Lillstugan.

För att underlätta för juniorlägren, 
kommer vissa förbättringar som 
juniorkommittén efterfrågat, att ge-
nomföras.
Vad gäller hamnvakter återkommer 
Gustaf och Johanna under perioden 
från den 14 juni till och med den 29 

juni, vecka 26. Sedan återkommer 
Malin Rüegger och Julia veckorna 

över veckorna 29-30 fram till seglar-
lägren.

som vill fungera som hamnvakter 
första hälften av juni och andra hälf-
ten av augusti. Intresserade kan 
kontakta förvaltarna för mer informa-
tion.

Ekholmsförvaltarna
Anders Kriström
tel. 070-738 81 59
e-post a.kristrom@telia.com 
Bengt Pettersson
tel. 073-818 80 06

Vårstart på Ekholmen 2013
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Vikingarnas Segel Sällskap 
Protokoll fört vid VSS Höstmöte 2012-10-18 kl 19.00 i Klubbhuset, VSS varv. 
 
Parentation hölls över de avlidna 
medlemmarna Olof Lönn, Gunnar 
Stålhandske och före detta ordförande 
Thomas Olofsson. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 19.00 av ordföran-
de Bengt Janson som hälsade 29 med-
lemmar välkomna. Smörgås och 
dryck serverades av klubbkommittén. 
           
§ 2. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Leif Nejde-
berg och Lorens Finquist. 
 
§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4. Fastställande av dagordningen 
 
§ 5. Justering av protokollet från 
vårmötet 
Ordförande meddelade att protokol-
lets underskrifter tyvärr inte kommit 
med i Seglar-Vikingen, men att ingen 
av justerarna haft något att invända 
mot dess sakliga innehåll. Därefter 
tog ordförande upp de beslut som togs 
på vårmötet, men vars godkännande 
hänfördes till detta möte, då vårmötet 
2012-05-24 inte var beslutsmässigt.  
Följande punkter togs sedan upp för 
godkännande; 
§ 10. Information från styrelse och 
kommittéer.  
Under denna paragraf tog ordförande 
upp den diskussion som vårmötet 
hade om förslaget från medlemmen 
Hans Gustafsson, som la fram önske-
mål om att vårmötet skulle diskutera 
möjligheten att få ta upp sin båt med 
masten på. Vårmötet rekommende-
rade styrelsen att tillsätta en liten ar-
betsgrupp som skulle jobba med frå-
gan. Ordförande frågade mötet om de 
kunde gå på vårmötets linje, vilket 
mötet tillstyrkte. Ordförande informe-
rade om att denna grupp redan är till-
satt.  
Lennart Angeli tog sedan upp vid 
samma paragraf under ordförande, 
frågan om vad Starbåtarna betalar för 
avgifter till klubben. Angeli ville ha 
en redogörelse för den summan. Lars 
Norén menade att de inte är invalda 
som medlemmar och kassören svara-
de att detta är rätt. Norén menade vi-
dare att vi har stadgar om vad vi har 
för sorts medlemmar som vi ska följa, 
så det inte flyter iväg. Stefan Impola 
menade att han som medlem tyckte 
att det bara kan finnas ett sorts med-
lemskap. 
Ordförande svarade på dessa inlägg 
med att redogöra för de avgifter som 

betalats av Starbåtarna och betonade 
att de kom in som en grupp och att 
det blev och är ett uppfriskande till-
skott för kölbåtarnas torsdagsseglin-
gar och för klubbens aktiva seglare. 
Till nästa år ska de få ett förslag på 
hur de ska kunna bli medlemmar och 
betala avgifter. Ordförande frågade 
sedan mötet och Lennart Angeli om 
de var nöjda med denna förklaring, 
vilket de tillstyrkte. 
§5. Justering av protokollet från års-
mötet. Under denna paragraf tog ord-
förande upp redovisningen av den 
saknade kolumn i budgeten som redo-
visades på vårmötet och som då också 
godkändes. Ordförande frågade mötet 
om de godkände protokollet tillika 
justeringen av det, vilket mötet till-
styrkte.  
Protokollet från Vårmötet 2011-05-26 
godkändes därefter och lades till 
handlingarna. 
 
§ 6. Nya medlemmar invalda efter 
vårmötet 
Följande 63 nya medlemmar har in-
valts sedan vårmötet: 
Hans Högström, senior, Nordisk folk-
båt, Mattias Gyllenswärd, senior 
Gullmar II, Sten Mogard, senior, EK-
kryssare, Bengt Asplund, senior, 
Mega 30, Lars Adling, senior, Triss-
jolle, Nina Betzler, senior, Folkbåt, 
Crister Torninger, senior, Diva 451, 
Ellen Eisjö, familjemedlem, Alice 
Andersson, familjemedlem, Carl 
Nordell, familjemedlem, Jonas 
Wallander, familjemedlem, Clas 
Barkman, senior, IF, Henrik Edwins-
son, senior, 49er, Peder Bjurman, 
senior, Jaktkanot, Olle Sköld, senior, 
RJ85, Annika Blix, senior, Olof 
Sundström, senior, Weta, Christian 
Söderbäck, senior, Anders Lindgren, 
familjemedlem, Axel Bellinder, se-
nior, Skärgårdskryssare 30, Sven 
Lagerberg, senior, Jonas Ericsson, 
senior, Nordisk Folkbåt. 
   Därefter informerade sekreteraren 
mötet om att 41 juniorer blivit invalda 
som medlemmar och frågade mötet 
om det räckte att deras namn togs 
med i protokollet, vilket mötet sva-
rade jakande på. 
   Juniorer invalda efter vårmötet: 
Markus Jenkinsson, Jacob Törngren, 
Marcus Collard, Sofia Collard, Julia 
Franzén, William Synning, Winston 
Huth, Jonathan Martin-Löf, Arvid 
Mörner, Siri Bratt, Max Brisius, 
Emely Brisius, Hugo Noher, Renée 
De Paula, Walter Wehtje, Anton 
Söderlund, Embla Hilidings, Iley 
Alvarez Funcke, Alma Karlsson, Ga-

briel Karlsson, Hampus Gyllenberg, 
Linus Gyllenberg, Hedda Litzen-Hag-
ström, Agnes Lindencrona, Fritiof 
Georgii-Hellberg, Johan Sjöberg, Ar-
on Gullander, Axel Hockman, Viktor 
Kalinowski, Alice Andersson, Axel 
Cederström, Astrid Törngran, Carl 
Bergman, Henric Mäkitalo, Alexan-
der Björkenstam, Viktoria Bengtsson, 
Jack Eriksson, Carl Clemens, Otto 
Sandstig, Erik Olsson Hermansson 
och Nils Kiefer. 
De nya medlemmarna hälsades hjärt-
ligt välkomna till Sällskapet och spe-
ciellt de som var närvarande vid mö-
tet. 
 
§ 7. Inkomna motioner 
Inga motioner förelåg för behandling. 
 
§ 8. Information från styrelse och 
kommittéer 
Styrelsen 
Årets upptagning 
 Curt Sivers fick ordet av ordförande 
och informerade mötet om att det va-
rit ett problem med ett bandlås som 
Rune Olsson lyckades laga. Ett olje-
läckage orsakade besvär, men just 
denna dag har en serviceman från 
Sublift AB varit och åtgärdat det fe-
let. Ordförande gav Curt och Rune en 
eloge för deras arbete. Ola Jarder fick 
ordet av ordförande och informerade 
mötet om att upptagningarna fungerat 
ganska bra, det har inte varit några 
allvarligare intermezzon.   
Följande kommentarer gavs av mötet; 
Stefan Impola menade att det är dags 
att göra en utvärdering av Subliften, 
vad fungerar bra/mindre bra. Vidare 
tog Stefan upp de småskador på båtar-
na som uppstår då cylinderskydden 
ibland trycker ner relingslisten. Även 
ersättning till dessa båtägare bör dis-
kuteras, menade Stefan. 
Fråga uppkom om varför handhav-
andepärmen inte alltid används. Ola 
Jarder svarade att pärmen är tveksam 
att använda just nu, då det har mätts 
på olika sätt. 
Fråga togs också upp om hur mät-
ningen bör ske i förhållande till hur 
båten står och att fickparkeringen på 
land med båtarna, är ett kritiskt mom-
ent. 
Ordförande summerade diskussionen 
med att det är tydligt att båtpassen 
fungerar olika smidigt beroende på de 
båttyper som tas upp, men också på 
att de finns olika tillvägagångssätt 
och ordergivning både bland Sublift-
förare och hamnförmän. Ordförande 
föreslog mötet att styrelsen kallar till 
ett möte med alla hamnförmän och 



Subliftförare där riktlinjer kunde läg-
gas upp för bättre rutiner och hand-
havande. Mötet tillstyrkte den idén.  
Kassören 
Per Jutemar informerade mötet om att 
de flesta medlemmar sköter sig myck-
et bra vad gäller den ekonomiska bi-
ten, men 5 % av våra beräknade in-
komster får vi inte in. Efter somma-
ren har 15 medlemmar uteslutits pga. 
bristande betalning. Lennart Angeli 
undrade om det inte gick att sätta 
deadline och sedan är båtplatsen för-
brukad. Per menade att i en så stor 
klubb som vår kommer det alltid att 
finnas medlemmar som inte betalar. 
Inga beslut togs. 
Kappseglingskommittén 
Anders Kriström informerade mötet 
om seglingarna som kommer arran-
geras till nästa säsong. Ola Jarder 
väckte tanke om att återinföra skär-
gårdsseglingen, men Anders replike-
rade att utbudet av distanskappseg-
lingar är mycket stort. 
Anders informerade vidare mötet om 
den diskussion som pågår om att slå 
samman Seglarförbundet och SBU. 
Seglarförbundet är mer för en sam-
manslagning då de vill åt delar av den 
verksamhet som SBU nu driver. De 
som tjänar på sammanslagningen är 
de båtägare som nu är anslutna till 
bägge förbunden. Ett annat problem 
för SBU är att det nya förbundet 
kommer få Seglarförbundets orga-
nisationsnummer, vilket gör att det 
blir deras stadgar som blir gällande. 
Beslut i frågan kommer att fattas på 
Seglardagen i mars 2013. Mötet un-
drade hur många som är för/emot en 
sammanslagning och Anders menade 
att en kvalificerad gissning är att cirka 
60% är för en sammanslagning. 
Juniorkommittén 
August informerade mötet om att det 
varit ett lyckat år för kommittén, vad 
gäller engagemang och aktiviteter. 70 
barn har deltagit på sex olika läger i 
sommar. Höstens kvällsseglingar har 
precis dragit igång med fulla kvällar. 
Planering pågår av nästa säsongs ak-
tiviteter. Lars Norén väckte fråga om 
hur många ledare som var på lägren 
på Ekholmen och kassören svarade att 
på det hela taget bär kommittén sina 
kostnader. Lars efterlyste bättre ord-
ning och städning på lägren. August 
hörsammade yttrandet. 
Nattvaktsansvarig 
Svante Wiklund informerade mötet  
om att ett friår börjar kännas väldigt 
nära att kunna utverka. Ordförande 
frågade om det varit några betydande 
incidenter vilket Svante svarade att 
det inte varit. Kanske den nya väg-
bommen gjort sitt till. 
Miljöombuden 
Vice ordförande Thomas Michélsen 

informerade mötet angående det på-
gående arbetet med spolplattan. Fort-
farande är det svårt att veta vad som 
gäller med regler osv. kring renings-
anläggningarna, men utredningen som 
Havs och Vattenmyndigheten har ar-
betat med är nu klar. För VSS är det 
intressant att veta att den leverantör 
som vi har tittat på har fått bäst resul-
tat av myndigheten. Kostnaden för 
denna anläggning ligger i 200 000:- 
kronors klassen och består av en tre-
kammarbrunn, en kolfilterdel och 
sedan skall vattnet via rör ner i sjön. 
Ingen diskussion togs upp av mötet. 
Klubbkommittén 
Christian Falck informerade mötet om 
att kommittén har det lugnt med åta-
ganden just nu. Det finns mycket 
klubbvaror inne med en del nya fär-
ger. 
Förvaltare, Ekholmen 
Anders Kriström informerade mötet 
om att det varit en bra säsong ute på 
Ekholmen. Det finns nu brandsläck-
ningsutrustning uppmonterade på alla 
bryggor vilket känns bra. Under sä-
songen slet sig den ena pontonen och 
i samband med förankring av ponton-
en las också några nya bojar ut. Det 
hela gick på närmare 50 000 kronor, 
vilket gör att Ekholmen överskrider 
sin budget detta år. Till nästa säsong 
kommer det behövas ett nytt bastuag-
gregat då det gamla är sönderrostat. 
För övrigt har alla varit nöjda med det 
nya köket.  
DSV 
Ola Jarder informerade mötet om att 
DSV fyller 92 år på tisdag och firar 
med sedvanligt födelsedagskaffe kl 
19.00. Då kommer också en av VSS 
gamla filmer, den äldsta, att premiär-
visas. Det är något oklart vad gäller 
upphovsmännen till filmerna men en 
upphovsmans dotter, kommer gläd-
jande nog att komma och titta på fil-
men. Christian informerade också 
mötet om att nu är originalfilmerna 
donerade till Statens Sjöhistoriska 
Museum. Nu återstår arbete med att 
göra en bättre ordning i filmerna och 
göra ett register av innehållet. Mötet 
frågade om det gick att lägga ett sma-
kprov på hemsidan och webbmaster 
Karin Svärd svarade att det inte var 
några problem. 
 
§ 9. Övriga frågor 
Följande frågor togs upp för 
behandling; 
Birgitta Kriström tog upp fråga om att 
fakturorna är väldigt spartanska vad 
gäller information om vad man beta-
lar för som medlem. Silvija Brandell 
svarade att det inte är något problem 
att lägga in mer information. Styrels-
en ser till att kansliet blir informerad. 
 -Stefan Impola tog upp fråga om att 

han noterat att slipspåret används som 
en slags offentlig upptagningsramp, 
bilarna kör längs med skogsvägen och 
kör sönder rullarna till slipvagnen. 
Lars Norén replikerade att en lösning 
är att parkera slipvagnen långt ner och 
dra in vajern så den inte skadas. Ett 
flertal medlemmar yttrade sig därefter 
med tanke om att sätta upp skylt, en 
bom, två stolpar som står på vardera 
sidan. Ordförande summerade diskus-
sionen med att konstatera att det är ett 
problem och styrelsen får fundera på 
en smidig lösning till nästa säsong. 
 
§ 10. Mötets avslutande 
Ordförande tackade sedan mötet för 
närvaron och klubbkommittén för god 
förplägnad och förklarade mötet för 
avslutat kl 20.30. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Helga Rudhe 
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Bengt Janson 
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Leif Nejdeberg 
 
 
Justeras 
 
 
Lorens Finquist 



FEBRUARI
4 tis  Sista dag för motioner till Årsmötet .
14 fre  Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1.

MARS
9 sön  Bockgården städas. Samling kl 10.00.
20 tor  Årsmöte. 

MARS 
16 lör   VSS Veteranklubb håller Årsmöte. 
  Start kl 12.00 i VSS Klubbhus.
21 tor   Årsmöte. Start kl 19.00 i VSS Klubbhus.
 
APRIL  
  9 tis    Sista dagen för motioner till Vårmötet. 
19 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 2.
20-21 lör-sön  Sjösättning*
27-28 lör-sön Sjösättning* 

MAJ
1 ons   Start för kvällssegling för juniorer på 
  varvet. Start kl 17.45.***  
4-5 lör-sön  Sjösättning*
8 ons   Kvällssegling för juniorer på varvet. 
  Start kl 17.45.
11 lör   Sjösättning* Säsongsinvigning med 
  bryggdans i anslutning till sista sjösättnings- 
  passet. Arrangör DSV. 
11-12 lör-sön  Öppning av Ekholmen.
14 tis   Städkväll på varvet. Samling kl 18.00.
15 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45.
16 tors   Träningssegling för kölbåtar. 
  Samling kl 17.00 vid Klubbhuset.
18-19 lör-sön  Arbetshelg på Ekholmen.
21 tis   Städkväll på varvet. Samling kl 18.00.
22 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45.
23 tors   Vårmöte. Start kl 19.00 i Klubbhuset.
23 tors   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00. 
29 ons   Kvällssegling för juniorer. 
  Start kl 17.45. Sista för säsongen.

30 tor   Informationsmöte för nya medlemmar. 
  Start kl 18.30 i Klubbhuset.
30 tor  Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00.

JUNI 
6 tors   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00.
6-9 tors-sön  Eskadersegling. Arrangör DSV.
8-9 lör-sön  Kölbåtsregatta med Stockholm Star Cup.
10-14 mån-fred  Dagseglarläger på varvet för juniorer. 
  Femdagars läger, kl 9.00–16.30.***
15-16 lör-sön  Vikingaregattan.
17-20 mån-tors  Dagseglarläger på varvet för juniorer. 
  Fyradagars läger, kl 9.00–16.30.*** 
21-23 fre-sön  Midsommar på Ekholmen. 
22 lör   Midsommardagsregatta, med barkbåt- 

24-28 mån-fred  Dagseglarläger på varvet för juniorer.  
  Femdagars läger, kl 9.00–16.30.***

JULI 
1-6 mån-fred  Dagseglarläger på varvet för juniorer. 
  Femdagars läger, kl 9.00–16.30.***
28-31 sön-ons Seglarläger 1 på Ekholmen för juniorer.***
  Obs! veckoläger, forts i augusti.
AUGUSTI
1-3 tor-lör  Fortsättning på Seglarläger nr 1
4-10 sön-lörd  Seglarläger 2 på Ekholmen för juniorer.***
9 fre   Trissjolle Sprintmästerskap.
10-11 lör-sön  Trissjolle SM med Triss Junior-KLM.
17-18 lör-sön  Kräftskiva och Paketsegling på lördag, 
  varpa mm på söndagen. 
  Arrangör DSV och Klubbkommittén. 
20 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3.
28 ons   Säsongsstart för kvällssegling för juniorer 
  på varvet. Start kl 17.45. ***
SEPTEMBER
1 sön   ”Vikingaerövraren” främst för optimister &  
  mindre juniorbåtar. Gill Stockholms Cup.   
4 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45.
7-8 lör-sön  VSS Inbjudningssegling med KM. 
  Även KM för juniorer på söndagen.  
10 tis   Arbetskväll på varvet. Samling kl 18.00.
10 tis   Sista dag för motioner till höstmötet.
11 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45. 
14-15 lör-sön  Arbetshelg på Ekholmen.
18 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45.
19 tor   Informationsmöte för nya medlemmar. 
  Start kl 19.00 i Klubbhuset.
21-22 lör-sön   Upptagning.****
21-22 lör-sön  Stängning av Ekholmen. 
25 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.45. 
28-29 lör-sön  Upptagning.****

OKTOBER
2 ons   Kvällssegling för juniorer på varvet. 
  Start kl 17.45. Sista för säsongen
5-6   lör-sön  Upptagning.****
12-13 lör-sön  Upptagning.****
19-20 lör-sön  Upptagning.****
23 ons   DSV fyller 93 år. Födelsedagskaffe.
24 tors   Höstmöte. Start kl 19.00 i Klubbhuset.
26-27 lör-sön  Bojarbete.
27 sön   Städdag på varvet. Samling kl 10.00. 
  
NOVEMBER 
8 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4. 
16 lör   DSV:s Höstmöte med sillfrukost.

DECEMBER
  5 ons   VSS Veteranklubbs traditionella Julbad.
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*Observera att det även kommer att sjösättas på vardags-kvällar mellan sjösättningshelgerna! **Anmälan via kansliet.
***Anmälan via hemsidan.****Observera att det även kommer ske upptagning vardags-kvällar mellan sjösättningshelgerna!
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