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Motioner till Höstmötet 
torsdag 24 oktober 2013

skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 september.

Sista manusdag för 
Seglar-Vikingen nr 3, 2013 

är fredag 20 augusti. 
Manus och bilder mailas till: 

seglarvikingen@mac.com

Bidrag till hemsidan 
www.vss.nu mailas till 

webmaster@vss.nu 

Vikingarnas Segel Sällskaps
medlemmar kallas till 

Förslag till  dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Mötets stadgeenliga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Justering av protokoll från årsmötet, se sid 8
  6. Nya medlemmar, invalda efter årsmötet
  7 Fyllnadsval till Miljöansvarig och tillförordnad Intendent
  8. Inkomna motioner
  9. Sammanfattning av årets sjösättning
 10. Om möjligheten att ta upp båtar med masten på. Redovisning, 

diskussion och eventuellt beslut i frågan. Se sid 7
11. Information från styrelse och kommittéer 
12. Övriga frågor

Vårmöte
Torsdagen 23 maj 2013

kl 19.00 i Klubbhuset, VSS Varv

Seglar-Vikingen
Ansvarig utgivare:
Bengt Janson, ordförande
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Tel 08-20 45 01

Redaktion:
seglarvikingen@mac.com

Sven Öberg
Mobil 070-572 24 99

Vikingarnas Segel Sällskap Kansli:
Box 10022
181 10 Lidingö
Tel kontorstid: 08-731 43 93
Tel & besökstid 1:a måndagen varje månad:
kl 19.00-21.00; Tel 08-662 57 69
kontakt@vss.nu

VSS hemsida: www.vss.nu

Ordförande:
Bengt Janson; Tel 08-20 45 01
Sekreterare:
Helga Rudhe; Tel 08-26 64 73
vss.sekreterare@swipnet.se
Kassör:
Per Jutemar; Tel 070 612 11 81
Hamnkapten:
Jonas Ericson; Tel 0703 12 52 76

Ekholmen:
Tel 08-541 340 15

Postgiro:
50164-3

Material skickas till:
Isabell Steger & Carl Jorns  
Roslagsgatan 50a
113 54 Stockholm
Mobil 076-272 18 45

Hundudden i april 2013 
VSS Styrelse

Ekholmen FOTO: Rolf Kolmodin
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Nu är det sjösatt och klart. Ja det 
var lättare skrivet än gjort – mina 
pressar satt fortfarande fastfrus-
na i snö och is flera dagar efter 
sjösättningen. 

Vinterns fasta grepp satt i rejält. 
Isen i hamnen försvann ju också 
dagen innan sjösättningen, som tur 
var. Men nu stundar sommarsäsong 
och det märks tydligt på alla förvän-
tansfulla medlemmar på varvsplan. 
Vår stora träbåtsflotta, som nu står 
där avklädd på varvsplan, är intakt 
och utgör ca 1/3 av båtarna, och 
jag måste säga att det är en impo-
nerande syn med alla dessa vackra 
skrov och alla entusiastiska båtä-
gare som vårdar sina klenoder. Där 
kan vi verkligen prata om kulturmin-
nen.
 
Vid årsskiftet valde vi Jonas Ericson 
till ny hamnkapten och det är med 
stor glädje vi hälsar Jonas välkom-
men i funktionärsskaran. Hamnkap-
ten är en mycket påpassad funktion 
av alla medlemmar och man får av 
naturliga skäl en bred kontakt gan-
ska omedelbart med praktiskt taget 
alla båtägare i Sällskapet.
Vidare valde vi på årsmötet Sven 
Lagerberg som ny sammankallande 
i Jolle- o juniorkommittén och vi häl-
sar också Sven hjärtligt välkommen 
i funktionärskretsen.  
Vi har ju numer en aktiv och livlig 
juniorverksamhet som bara ökar i 
omfattning och betydelse. Sven har 
ju varit verksam inom kommittén 
tidigare och känner den på så sätt 
väl.  
Årets höjpunkt går ju också i jol-
leseglandets tecken. Vi arrangerar 
Trissjolle-SM i helgen 10-11 augusti 
och skall göra detta till en riktig SM-
fest. Ni minns vårt lyckade Folkbåts-
SM. Vi satsar på samma trivsamma 

och professionella arrangemang 
med alla seglare i centrum flanke-
rade av våra funktionärer och Calle 
i Kruthuset. 
VSS äger 2 trissjollar som givetvis 
skall bemannas för deltagande. 
Själv har jag dammat av en gammal 
Triss på Björkö och anmält mig – är 
det fest så är det. Minns den gamla 
olympiska devisen:  …det viktiga är 
inte att vinna utan att deltaga (P d 
Coubertin London 1908). Så plocka 
fram era gamla Trissar och kom och 
var med. Vi ordnar med mättekniska 
detaljer och mätbrev - och segla 
kan ni redan. Per Brohälls gamla 
jolle har kommit till heders igen. 

När snön tinade kunde alla se vår 
nya spolplatta intill slipskjulet. Vi är 
ju långt framme jämfört med många 
andra båtklubbar när det gäller 
miljöbefrämjande åtgärder. Det är 
Thomas Michélsen som leder arbe-
tet och hanterar vårt LOVA-bidrag 
för detta. Nästa steg blir anläggan-
det av en reningsanläggning intill 
det gula förrådshuset och siktet 
är inställt på att ha en fungerande 
anläggning till upptagningen i höst. 
Som många säkert vet ökar intres-
set för innehållet i bottenfärger av 
idag och kvarvarande rester i bot-
tenfärger av igår. 
Gamla, för över 25 år sedan 
förbjudna tennföreningar finns 
fortfarande kvar på skroven. Detta 
har hittills varit okänt och det är 
docent Britta Eklund som analyserat 
våra båtbottnar bland annat inom 
vårt LOVA-projekt. Det blir mycket 
intressant att följa detta för att få 
ytterligare förklaringar till fenomenet 
och också reda ut om åtgärder bör 
vidtagas.

Avslutningsvis – sommartecken 
eller inte – Svinto har fått sin första 

fästing för i år. Det stämmer till 
eftertanke och jag kan inte annat än 
med eftertryck påminna om TBE-
vaccinering. Jag vet vad jag talar 
om efter att ha drabbats av TBE 
för rätt många år sedan. Man blir 
verkligt allvarligt sjuk med ofta lång 
sjukhusvistelse och risk för perma-
nenta allvarliga följder.  Så kolla er 
vaccinering och tveka inte.
Ja det var lite om hälsa – nu hop-
pas jag vi ses på vårmötet om vi 
inte hinner ses på varvet dessförin-
nan.

Bengt Janson
VSS

Släpp båtarna loss det är vår…
Ordförande har ordet
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Kappseglingskommittén

Segling 2013
I vår återkommer kvällssegling-
arna på Lilla Värtan på torsdagar 
med deltagande av Starbåtar, 
M30, Folkbåtar och andra intres-
serade. 
Första tillfället blir den 16 maj då det 
blir samling vid klubbhuset klockan 
17.00 för genomgång av hur seg-
lingarna är tänkt att genomföras, 
seglingar startar sedan klockan 
18.00, de består av korta banor så 
det blir många starter. (Se beskriv-
ning i förra numret av vår tidning).
Torsdagsseglingarna fortsätter se-
dan fram till nationaldagen (6 juni).
Båtar från andra klubbar är välkom-
na att delta i seglingarna.
Torsdagsseglingarna återkommer i 
augusti för en höstserie.

Kappseglingar
En redogörelse för årets arrang-
emang finns i förra numret av vår 
tidning, men nedan rekapituleras 
kortfattat de olika regattorna.

7-8 juni Kölbåtsregatta med 
Stockholm Starboat Cup vid Hun-
dudden
Arrangemanget är nytt för i år och är 
initierat av starbåtskillarna. 
Regattan består av 6 korta delseg-
lingar (4 på lördag och 2 på sön-
dag).
Alla kölbåtar är välkomna!

Vikingaregattan 15-16 juni med 
DM för F och IF vid Ekholmen
Denna traditionella regatta för 
entyps-klasser, som seglas på Östra 
Saxarfjärden hoppas vi i år kommer 
att bli en riktig fest med ännu fler 
startande). Regattan består av 4 
delseglingar på en kryss-länsbana, 
där varje segling tar omkring en 
timme. 
Inom VSS har vi ju nu fått en fin es-
kader av M30-båtar som jag hoppas 

ska komma start.
Vi fortsätter med att starta lördagens 
seglingar först klockan 12, så att det 
går bra att ta sig ut till Ekholmen på 
lördagsmorgonen.
Efter lördagens seglingar bjuder 
VSS på drinkbål med chips på äng-
en framför dansbanan. Därefter kan 
’myset’ fortsätta på berget vid grillen 
i den nedgående solens sken.

Trissjolle-SM fredag 9 augusti 
– söndag 11 augusti vid Hundud-
den
Som uppvärmning inför SM i trissjol-
le har vi en sprinttävling på fredagen 
som går till så att seglarna delas 
upp i grupper och inom grupperna 
seglar mot varandra på en kort 
bana. Efter ett antal gruppseglingar 
går de bästa vidare mot semifinal 
och final-seglingar. Antal startande 
båtar är begränsat till 24.
Efter prisutdelning för sprinten invigs 
SM på fredagskvällen.

På lördagen startar så själva SM 
som omfattar 6 seglingar med 3 (4)
seglingar på lördagen och 3 (2) på 
söndagen.

Lördag kväll blir det regattamiddag i 
kruthuset i Calles regi.

Den första anmälan jag fick in till 
tävlingarna kom från vår ordförande 
Bengt Janson, som har en gammal 
trissjolle liggande på Björkö. Den 
tänker han rusta upp så att han kan 
ställa upp.

Det här visar att alla som kan få tag 
i en trissjolle kan anmäla sig till mäs-
terskapen och hjälp med att få jollen 
i godtagbart skick. GÖR DET!

Vikingaerövraren – Gill Stock-
holm Cup 2, söndag 1 september 
vid Hundudden
En regatta för Laser 4.7, Optimist 
Blå, Optimist Grön, RS Feva och 
Zoom8 som VSS arrangerar tillsam-
mans med Stockholms jollenätverk. 
Vi hoppas på en upprepning av förra 
årets succé med grillning av ham-
burgare.

VSS Inbjudningssegling med DM 
för NF och KM 7-8 september vid 
Hundudden
Den sedvanliga avslutningen på vår 
seglarsäsong, en regatta för Entyp 
och SRS/LYS med korta kryss läns-
banor på Lilla Värtan. I år hoppas 
vi att startfälten blir ännu större än 
förra året eftersom vi fått fler starbå-
tar till klubben. Dessutom konkur-
rerar vi inte heller i år med några 
andra större regattor i närområdet.
Efter lördagens seglingar bjuder 
VSS som vanligt på ’After sail’, lite 
förfriskningar till eftersnacket vid 
klubbhuset.

För mer info om seglingarna se VSS 
hemsida under fliken kappsegling.

VSS kappseglingskommitté
Anders Kriström

FOTO Karin Svärd

FOTO Karin Svärd



Lite ordning och reda på varvet under seglingssäsongen.
Alla verkar inte känna till regel 3.8 (motorfordon).
Parkering sker på anvisad plats på hamnplan.
Transport sker med kärror och vagnar.
Bilar står parkerade lite här och där. Jag har sett bilar stå
parkerade på gångvägen mellan Kruthuset  och pelarkranen.
Det är vår miljö det handlar om.
Jag har inte frågat varför man gör på detta sätt.

Här är några förslag på tänkbara svar.
Jag känner inte till denna regel.
Jag ska bara.
Jag tränar på gym och därför orkar jag inte gå över hamnplan.
Min psykolog säger att mina problem kan förvärras om jag inte 
får köra ner bilen.
Jag låg på marina förut  och där var det ok att köra ner.
Min bil är så fin.
Det ska du skita i.
Det brukar inte finnas någon parkerad bil , vid grinden mot piren.
Då gör det väl ingenting om jag står där med min.
 
Med hopp om en bra seglingssommar.
Lennart Angeli 

Vi har ju tillsammans beslutat att vi 
inte skall köra bil nedanför bommar, 
avspärrningar eller bland båtarna.
Detta av flera skäl - men kanske det 
främsta ändå är säkerheten. 
Varvsplan med alla båtar är en ”farlig 
arbetsplats” med stor risk för skador 
på personer, båtar och bilar. 
Alla medlemmar förstår detta. Ibland 
är dock frestelsen för stor att köra 
och parkera bilar på olämpliga stäl-
len. 

Styrelsen ber alla medlemmar än en 
gång att verkligen respektera våra 
regler.
Har man tungt att bära har vi många 
olika kärror att använda. Gör det!

Bengt Janson
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Juniorkommittén

FOTO Karin Svärd

Juniorsegling – klubbens framtid!
Isen är borta från jollebryggorna, 
blåsippan ute i backarna står. 
Men det största vårtecknet är nog 
ändå alla juniorer som dyker upp 
ute på Hundudden. Härom onsda-
gen satt de andäktigt lyssnande 
till Calle Hennix som berättade 
om sina bravader till sjöss, 
flerskrovsbåtar och spännande 
kappseglingsminnen.
 
I år har vi tjugo platser på onsdags-
seglingen som drar igång den 8 maj 
och fortsätter fem onsdagar framåt. 
För den som inte vill sluta fortsätter 
vi med dagläger både före och efter 
midsommar. Och sedan tar Ekholm-
slägren vid vecka 31 och 32. 

Just nu har vi tretton barn på onsda-
garna. De flesta har varit med under 
lång tid och vi har god anledning att 

tro att de ska växa upp med klubben 
och själva bli ledare en vacker dag. 

Hjälp oss gärna att fylla lägren. Gå 
in på hemsidan och anmäl, berätta 
för vänner och bekanta och ni som 

känner att ni har tid över är självfal-
let välkomna att arbeta tillsammans 
med vårt ledarlag. 

För den som är ung och duktig 
seglare är det en god merit i ett 
framtida yrkesliv att ha arbetat som 
ledare. Dessutom erbjuds man olika 
utbildningar vars kostnader klubben 
står för.

Har ni frågor är det bara att ringa
Sven 0707813166
eller Grethe 0707775859

Styrelsen påminnerBrev till redaktionen



Årets säsong på Ekholmen
Förhoppningsvis når tidningen 
dig innan vi öppnar Ekholmen 
för säsongen 11-12 maj. Så  
kom ut och hjälp oss att göra 
holmen fin och välkomnande 
för alla besökare. Som tack för 
hjälpen bjuder VSS alla som 
arbetar under lördagen på mid-
dag med vin i klubbhuset.
OBS! Obligatorisk föranmälan om 
deltagande på öppningshelgen till 
förvaltarna senast torsdag 9 maj. 
Kontaktuppgifter till förvaltarna 
finner du nedan.
Pingsthelgen 18-19 maj blir det 
arbetshelg.
Dessa två helger är ett trevligt 
sätt att delar eller hela arbetsplik-
ten. Även den som inte har ar-
betsplikt är välkommen att delta i 
arbetet!
Eftersom vi inte vet vad som hänt 
på holmen sedan i höstas så kan 
vi för närvarande inte detaljpla-
nera arbetet dessa helger.
Det vi vet att vi ska göra på Ek-
holmen under säsongen redo-

gjorde jag för i förra numret av 
vår tidning.
Ekholmsvärdar kommer i 
sommar följande vara:
Från skolavslutningen (ca 10 
juni) fram till 29 juni, Gustaf Wal-
lerfelt och Johanna  Rurling med 
barn.
Från 30 juni till 13 juli kommer 
Malin Rüegger och Judia att driva 
verksamheten.
Från 14 juli fram till 27 juli tar 
Josefine Dahl med kompis över. 
Från 28 juli fram till 10 augusti 
har juniorkommittén seglarläger 
och sköter samtidigt hamnvakts-
sysslan.

Programmet på Ekholmen för 
säsongen 2013 ser f.n. ut så här:
Den 15-16 juni Vikingaregattan 
med DM för F och IF
Den 21-23 juni är det sedvanligt 
midsommarfirande
Den 28 juli -10 augusti är det två 
seglarläger som sköts av junior-
kommittén

Den 17-18 augusti är det VSS 
kräftskiva med DSV:s paketseling 
och varpamäterskap
Den 14-15 september är det ar-
betshelg.
Den 21-22 september är det 
stängningshelg.

Med hopp om att alla besökare ska 
trivas på Ekholmen i sommar!

Anders Kriström 
Tel. 070-738 81 59
e-post a.kristrom@telia.com

Bengt Pettersson 
Tel. 073-818 80 06

Förvaltare Ekholmen

PS. Med tanke på vår höga avgift 
för sophämtningen ber vi att alla 
som kan tar med sina soporna hem 
och där kasta dem i containern på 
varvet. DS.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sommar 2013

KRÄFTSKIVAN
LÖRDAGEN DEN 17 AUGUSTI:

DSV:s Paketsegling
Startavgift 1 paket/båt

Skepparmöte ca. 13.00, start ca. 14.00

Kräftskiva
18.30 Börjar med bål och mingel på altan 

(Klubbkommittén bjuder)
Ta med kräftor, dryck, tallrik, glas och bestick

Vi bjuder på kaffe med kaka
Tävling i bästa historien, dans

SÖNDAGEN DEN 18 AUGUSTI:
DSV:s Varpamästerskap, ca. kl 10.00

MIDSOMMARAFTON

10:00 Möte på ängen, resning midsommarstång. 

13.00 Lunch på ängen, alla tar med sin egen mat.
15.00 Dragkamp. Lotter säljs under dagen.

19.00 Grill, grillkol finns, ta med mat och grilla.

20.00 Dans till Lill-Bengts orkester på dansbanan.  
 Avbrott för lottdragning.

MIDSOMMARDAGEN 

11.00  DSV ordnar barkbåtstävling m.m.
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Fråga till vårmötet

Upptagning med masten på

Sammanställt av Per Jutemar, Christian Falk och  
Curt Sivers

Efter samtal med bl.a.
Daniel Hoback Varvsföreningen Hundudden
Dennis Kilman, Säbyvikens Marina
Mats Germundson, Bullandö Marina.
Thomas Larsson, båtsnickare, besiktningsman

Fördelar/nackdelar ur båtinnehavarens perspektiv:
slipper masta av/på 
slipper onödiga hanteringsskador på riggen
båtägaren måste i vart fall med jämna mellanrum 
gå igenom alla vant och riggdetaljer för att kontrol-
lera ev. skador eller förslitningar (klättra upp eller via 
mastkran)
om osäkerhet bör båtägaren kontakta den som byggt 
båten för att få råd angående båt på land med riggen 
kvar (normal rekommendation är att vantskruvarna 
skruvas upp något så att båten inte står med fullt 
tryck i vanten)
man måste köpa ett par extra Seaquip stöttor (re-
kommendationen är att man använder ett par extra 
stöttor vid stöttning med masten kvar)
det kan vara lite svårare att täcka båten när masten 
står kvar men med en 2-delad pressning (med en 
press över fören fram till masten och en press över 
aktern fram till masten) brukar det bli bra

Fördelar/nackdelar ur klubbens perspektiv:
blir mer plats i mast skjulet, eventuell utbyggnad 
behövs ej
blir mindre kö vid mastkran

Övriga vanliga frågor:
Blåser inte båtar omkull när de tas upp med masten 
på? 
Nej, korrekt stöttade båtar blåser inte omkull!
Ett extra par Seaquip stöttor rekommenderas och 
stabil kölpallning krävs, samt viktigt att stöttorna inte 
dras åt så att båten lyfts från kölpallningen
VSS har haft fler båtar som vält än ovanstående 
marinor med +1000 båtar på land med masten kvar. 
Alla båtar som står stabilt på land (ingen extrem 
kölform) kan stå med masten kvar
Tar inte båten skada av att stå med masten kvar på 
land? 
Givetvis är det frivilligt och båtägarens beslut om 
han vill stå med masten på eller inte. Normalt bygg-
da båtar tar ingen skada av att stå med riggen kvar, 
vid osäkerhet, kontaktas lämpligen båtvarvet som 
byggt båten. Enligt Thomas Larsson kan inredning i 
vissa fall lossna en del.
Vad säger försäkringsbolaget om vinterförvaring 
med masten på? 
Svenska Sjö säger att det är ok, kontrollera med ditt 
bolag om du är osäker.

Grundkrav som VSS oavsett måste hantera:
VSS har idag många båtar som är felaktigt stöttade och 
riskerar att välta!

VSS behöver förtydliga vilken stöttning som är god-
känd, lämpligen Seaquip stöttor eller motsvarande, 
och inget annat.
VSS behöver säkerställa att funktionärer har nöd-
vändig kunskap, hur båtar ska stöttas och pallas på 
ett säkert sätt, t.ex. genom utbildning med Daniel 
Hoback.
VSS behöver införa rutin för kontroll av stöttning och 
pallning i samband med upptagning.

Arbetsgruppen föreslår att: frågan om upptagning med 
masten på, tas upp för beslut på vårmötet, så att båtä-
gare vet vad som gäller till hösten, samt att grundkraven 
ovan hanteras till nästa upptagning oavsett hur beslutet 
blir om master på eller inte.

+
+
-

-

-

-

•

•

•

+

+

•

•

•

•

•

Kan vi ha masterna på vid upptagning på VSS?
Tusentals båtar kring Medelhavet står upptagna på 
land med masten på. Här hemma blir det också en 
allt vanligare syn. Varvsföreningen närmast oss har 
ca 100 båtar på land med masten på, men det finns 
många fler varv i Stockholmstrakten. Styrelsen har fått 
frågan många gånger. Till slut önskade också med-
lemmarna att frågan utreds ordentligt för att klargöra 
eventuella för- , nackdelar, risker, försäkringsfrågor, 
handhavande, stöttning osv. Den utredningen förelig-
ger nu och kommer att diskuteras vidare på Vårmötet. 
Läs den här i SeglarVikingen och kom med dina syn-
punkter på mötet. Kanske kan vi komma fram till något 
beslut om en ny ”masten-på-era” på VSS.

Styrelsen
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Vikingarnas Segel Sällskap
Protokoll fört vid VSS Årsmöte 2013-03-21 kl 19.00 i Klubbhuset, VSS varv.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 19.00 av ordföran-
de, som hälsade 40 medlemmar väl-
komna.
Smörgås, öl och vatten serverades av 
klubbkommittén.

§ 2. Prisutdelning och utmärkelser
Ordförande inledde prisutdelningen 
med att utdela Gösta Wallmarks 
pokal till särskild förtjänstfull med-
lem, som i år gick till Ola Jarder. 
Pokalen fanns inte på plats, så Ola 
fick en blomsterbukett som tröst.
Därefter utdelades VSS Förtjänst-
plakett till Svante Wiklund, August 
Falck och Erik Sandström. 
VSS 25-års märke utdelades till Åsa 
Pettersson, Lena Danielsson, Ronny 
Strandberg, Börje Mattsson, Anders 
Öborn, Marie Nilsson och Eva 
Larsson.
Ordförande avtackade sedan Ingegerd 
Norén, som tyvärr ej var närvarande, 
som avgick som Klubbhusansvarig. 
Ordförande uppmärksammade sedan 
Malin Ruegger och Judia för deras 
insats som Ekholmsvärdar. De var 
inte heller närvarande men kom-mer 
att få välja fritt ur klubbsortimen-tet. 
Slutligen utdelade ordförande en 
blomsterbukett till avgående hamn-
kapten Mats Johansson som kommer 
att fortsätta som vice hamnkapten, 
vilket ordförande uttryckte uppskatt-
ning över. Mötet gav efter varje ut-
delning en applåd. 
Därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2012. Klubbmästare i Folkbåt 
blev Lars-Gunnar Lindberg. Klubb-
mästare i M30 blev Carl Jorns. Tedde 
Lindkvist pris tilldelades i år Ulrik 
Wimberg.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika 
rösträknare
Till justeringsmän valdes Ola Zetter-
berg och Thomas Nilsson.

§ 4.  Val av mötesordförande
Till mötets ordförande valdes Bengt 
Janson.

§ 5. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen enligt kallelsen i 
Seglar-Vikingen nr 1-13 fastställdes.

§ 7.  Justering av protokoll från 
höstmötet
Protokollet från höstmötet 2012-10-
18, vilket är infört i Seglar-Vikingen 
1-13, godkändes och justerades.

§ 8.  Nya medlemmar invalda efter 
höstmötet
Följande 20 nya medlemmar har in-
valts sedan höstmötet:
Kjell Lillienwall, senior, Kiwi Klev-
näs, junior, Patrik Falk, senior, Grethe 
Rottböll Sund, senior, Magnifik Mid-
get, Håkan Sund, familjemedlem, Eva 
Peterhoff, senior, Rolf Grönmark, se-
nior, Arcona 40DS, Lars Kangasni-
emi, senior, Lennart Holm, senior, 
Willing 31, Lars Liljestrand, senior, 
Andunge, John Häger, senior, Kalle 
Palmqvist, senior, delägare Magnifik 
Midget. Vidare åtta stycken medlem-
mar med Starbåt; Sebastian Asp, se-
nior, Anders Högland, senior, Lars 
Nordling, senior, Erik Dahlén, senior, 
Sören Asp, senior, Fredrik Ljung-
kvist, senior, Carl-Erik Söderberg, 
senior och Jonas Wibom, senior.
De nya medlemmarna hälsades väl-
komna till Sällskapet med en applåd.

§ 9. Styrelsens verksamhets-
berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för 
räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-
12-31, som är införd i Seglar-
Vikingen 01-13, framlades. 
Följande synpunkter noterades:
Inga synpunkter framlades, utan verk-
samhetsberättelsen godkändes och 
lades till handlingarna. 

§ 10. Fastställande av resultat- och 
balansräkning för 2012
Resultat och balansräkningen införd i 
Seglar-Vikingen 1-13 föredrogs av 
kassören Per Jutemar. Han kommen-
terade det sämre resultatet med have-
riet av pontonen på Ekholmen och 
reparationen av denna. Per kommen-
terade vidare att det tål att nämnas att 
kostnaden för spolplattebygget är 
uppdelat på två år, i samråd med revi-
sorerna. 220 000 är inte utbetalt av 
LOVA-bidraget, utan det får vi vid 
slutredovisningen av projektet.
Följande synpunkter noterades:
Inga specifika synpunkter framlades, 
en medlem tog upp att budgetavvikel-
sen på kostnadssidan inte stämmer. 
Vid närmare granskning visade det 

sig vara ett tryckfel, några rader som 
upprepar sig.
Därefter godkändes resultat- och 
balansräkning och lades till handling-
arna.

§ 11. Förslag till disposition av 
årets resultat
Årsmötet beslöt att:
Antaga styrelsens förslag till förlust-
disposition avseende räkenskapsåret 
2012-01-01 -  2012-12-31. 

Balanserade vinstmedel      85 158
Årets förlust -41 334

---------
 43 824

Disponeras enligt följande:
Den ansamlade vinsten/förlusten 
överförs i ny räkning till balanserad 
vinst/förlust 43 824.

§ 12. Revisorernas berättelse
Revisor Svante Tegbäck läste upp re-
visionsberättelsen för det gångna 
verksamhetsåret, som sedan lades till 
handlingarna.

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret.

§ 14. Fastställande av avgifter samt 
budget för 2013
Styrelsens förslag till budget samt av-
gifter för det kommande verksamhets-
året infört i Seglar-Vikingen 1-13, 
föredrogs av kassören Per Jutemar. 
Han gjorde mötet uppmärksam på att 
styrelsen även i år föreslår en avgifts-
höjning på 5 % för att möta upp all-
mänt höjda kostnader. Avgiftshöj-
ningarna ligger med fet text i avgifts-
förslaget. 
Per föredrog också ett förslag från 
styrelsen om att mötet kunde godkän-
na även nästa års avgift för sommar-
plats i i hamn och på hamnplan, för 
att kunna skicka ut fakturorna i god 
tid före sjösättning. Revisorerna är 
tillfrågade och har godkänt förslaget.
Följande synpunkter noterades;
-En medlem tyckte det var önskvärt 
om styrelsen hade en utförligare kom-
mentar under rubriken i Seglar-
Vikingen, Förutsättningar för 2013 
års budgetförslag, se sid 11. 
Ordförande menade att kommentaren 
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brukar vara kort. Styrelsen noterar 
synpunkten.  
-Anders Olsen frågade vad vår spol-
platta egentligen kostar och vice ord-
förande svarade och förklarade hur 
LOVA-bidraget,(Lokal Vattenvård) 
är uppbyggt. Det bygger på att vi re-
dovisar vårt eget arbete och insatser 
och ordförande gick in och förklarade 
principen för hur styrelsen kommer 
redovisa projektet.
Därefter beslöts att fastställa styrel-
sens förslag till avgifter och budget 
för räkenskapsåret 2012. 
Ordförande frågade därefter mötet om 
det också kunde godkänna redovisad 
avgift för sommarplats i hamn och på 
land att också gälla för år 2014, vilket 
mötet godkände. 

§ 15. Fastställande av arvoden
Förslaget om arvoden till styrelse-
medlemmar på högst 999 kr/år per 
styrelsemedlem, fastställdes.

§ 16. Val av styrelse-, kommittéer, 
revisorer och övriga ledamöter
Valberedningens sammankallande 
Birgitta Kriström, föredrog förslaget 
till funktionärer.  
Till Sällskapets funktionärer under 
verksamhetsåret 2013 utsågs följ-
ande medlemmar:
Styrelse
Ordförande
Bengt Janson 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 2 år
Hamnkapten
Jonas Ericson nyval 1 år
Klubbmästare
Christian Falk kvarstår 1 år
Ledamot och 
Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström kvarstår 1 år
Ledamot
Sven Lagerberg nyval 2 år

Båtbesiktningskommittén
Bengt Janson, 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
Regine Larsson omval 2 år

Josefine Dahl omval 2 år
Vincent Larsson omval 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
Hampus Lake kvarstår 1 år
Grethe Rottböll Sund nyval     2 år
Christer Martin Löv nyval     1 år
Kalle Palmqvist              nyval     1 år

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund kvarstår 1 år

Hamnförmän
1:e vice hamnkapten
Mats Johansson omval 1 år
2:e vice hamnkapten
vakant nyval 2 år
Hamnförmän
Bo Johansson omval 2 år
Henning Muller omval 2 år
Johan Wallander omval 2 år
Henrik Wallander kvarstår 1 år
Klas Sporre kvarstår 1 år
Rune Olsson kvarstår 1 år
Nina Betzler kvarstår 1 år 
Hans Lindgren kvarstår 1 år
Lars Westergren kvarstår 1 år
Ola Jarder kvarstår 1 år
Jens Engman nyval 2 år
Eric Sandström nyval 2 år

Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström, sk. kvarstår 1 år
Leif Ahlqvist omval 2 år
Thomas Kjaerboe omval 2 år
Johan Nordenberg omval 2 år
Henrik Spångberg omval 2 år
Hermann-J Gassner omval 2 år
Björn Andersson omval 2 år
Dan Yngve omval 2 år
Lave Fischer omval 2 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
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
Claus Meyer omval 2 år

Anders Olsen omval 2 år
Per Nordström kvarstår 1 år 

Mätningsman
Anders Kriström omval 2 år

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö
Anders Kriström omval 2 år

Tekniska Kommittén
Vakant sk. nyval 2 år
Rune Olsson omval 1 år
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
Charlotte Ruegger kvarstår 1 år
Hans Jern kvarstår 1 år
Olle Ström nyval 2 år
Bojansvarig:
Bengt Pettersson kvarstår1 år

Miljöombud
Thomas Michélsen, sk. omval 1 år
Vakant nyval 2 år

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

Utbildningskommittén
Bo Samuelsson omval 2 år

Seglar-Vikingen
Carl Jorns sk. omval 2 år
Sven Öberg kvarstår 1 år
Isabell Steger omval 2 år

Arkivarie
Ola Jarder omval 2 år

Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström, sk. kvarstår 1 år
Vice förvaltare,
Bengt Pettersson omval 2 år

Breddseglingskommittén
Mathias Rönbäck omval 2 år

Stadgekommittén
Johan Obel, sk. kvarstår 1 år
Ola Jarder kvarstår 1 år
Lars Norén omval 2 år
Vakant nyval 2 år

Webmaster
Karin Svärd kvarstår 1 år
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Klubbhusvärd
Vakant nyval 2 år

Ansvarig för klubbåtar
Fredrik Thorsell kvarstår 1 år

Fadderansvarig
Vakant nyval 2 år

Ansvarig för Sublift
Curt Sivers, sk. omval 2 år
Runde Olsson omval 1 år
Gunnar Jansson nyval 2 år

sk.= sammankallande

§ 17. Val av valberedning
Ordförande föredrog förslaget för 
mötet.
Till valberedning för VSS 2013
valdes följande personer:
Birgitta Kriström, sk.
Bengt Pettersson
Mathias Rönbeck
Einar Hallberg
Anders Alheden

§ 18. Fastställande av årsprogram 
för 2013
Årsprogrammet publicerat i Seglar-
Vikingen nr 1-13 föredrogs av ordför-
ande.
Följande synpunkter noterades;
-Det framkom synpunkt på juldoppets 
datum som ska avhållas onsdag 11 
december. 
-Vidare framfördes från Ola Jarder 
information om att eskaderseglingen 
6-9 juni är inställd och att DSV inte är 
arrangör av denna segling. Det är där-
emot fritt för spontankör, vilket orga-
niserades föregående år och som blev 
trevligt.
-Anders Olsen puffade för tränings-
seglingarna för kölbåtar på torsdags-
kvällar.
-Karin Svärd påpekade att datumen 
för juniorernas kvällsseglingar inte 
stämde med de datum som de publi-
cerat på sin hemsida. 
Efter dessa synpunkter och ändringar, 
godkändes programmet och lades till 
handlingarna.

§ 19. Inkomna motioner
En inkommen motion förelåg från 
medlemmen Anders Olsen, angående  
toalettbruk på Ekholmen.
Ordförande gav motionären ordet som 
beskrev bakgrunden till sin motion. 
Egon Brandell menade att vi kunde 
trycka upp en liten folder och förtyd-
liga på anslagstavlorna. Anders Kri-
ström, förvaltare Ekholmen, menade 

att toaletterna på Ekholmen är geni-
aliska och att den allmänna uppfatt-
ningen är nog att de flesta som be-
söker Ekholmen också använder toa-
letterna. Anders menade också att 
toaletterna ska målas om så de upp-
levs fräschare. Mötet hade inga ytt-
erligare synpunkter utan på ordför-
andes fråga om mötet kunde godkän-
na motionen i sin helhet, blev svaret 
jakande. Styrelsen ansvarar för lämp-
lig formulering i reglementet och för-
valtaren tänker över formulering till 
trivseltavlorna på Ekholmen.

§ 20. Förtida återbetalning av 
låneposter för Subliften
Kassören redogjorde för att det före-
gående år togs beslut på att lösa 20 
poster och förslaget från styrelsen är 
att vi även detta år löser 20 poster om 
någon är intresserad. Detta kommer 
både medlemmen och klubben till 
godo. Ordförande frågade mötet om 
det godkände förslaget att även i år 
lösa högst 20 poster och att styrelsen 
beslutar om antalet poster som löses 
in, vilket mötet godkände.

§ 21. VSS miljöbefrämjande åtgär-
der och LOVA-bidraget
Ordförande gav ordet till vice ordför-
ande Thomas Michélsen, som redo-
gjorde för mötet hur långt vi har kom-
mit med projektet. Spolplattan är gju-
ten och den skall sedan fungera med 
en trekammarbrunn. Filtreringsanläg-
gningen som skall kopplas till, skulle 
kunna stå i källaren i förrådshuset och 
sedan är det rör ner i sjön med det re-
nade vattnet. Det är fortfarande svårt 
att få ordning på reglerna och vad 
som gäller, men nu ska det komma 
riktlinjer så vi får se. Thomas ville 
också flagga för att VSS kommer att 
behöva några miljöförmän så små-
ningom, som tar hand om och under-
håller anläggningen. Kassören gick 
kort in och beskrev de ekonomiska 
förutsättningarna.
Ingen diskussion togs upp av mötet.

§ 22. Rapporter från styrelse och 
kommittéer
Ordförande
Ordförande rapporterade från den 
kontakt som tagits med oss från 
Campus Manilla, en nystartad skola 
efter amerikansk modell i Manilla-
skolans lokaler. De varvar studier 
med olika sporter och är intresserade 
av att låta sina elever komma ner till 
varvet och prova på att segla. Junior-
kommitténs nya sammankallande 

Sven Lagerberg och Grethe Rottböll 
Sund, också aktiv förälder fick ordet 
och menade att de kommer följa frå-
gan då de har barn i skolan och för-
väntar sig ett upplägg från skolan un-
der våren. Ordförande menade att det 
är mycket som måste stämma för ett 
sådant samarbete, men vi får nu efter 
det första inledande mötet, se vad 
skolan svarar.
Ingen diskussion togs upp av mötet.
Kappseglingskommittén
Anders Kriström informerade mötet 
om att Seglardagen röstade ner för-
slaget om samgående mellan SSF och 
SBU med knapp majoritet.  Det var 
nog många som väntat sig ett annat 
resultat men nu blir det inget samgå-
ende.
Vidare informerade Anders om Triss-
jolle SM den 9-11 augusti, till vilket 
tre Vikingar har anmält sig. Curt Ge-
lin anmälde sig då omgående!
Anders fortsatte att informera om 
klubbens andra kappseglingar under 
säsongen.
Klubbkommittén
Christian Falk informerade mötet om 
att klubbhusförrådet är välfyllt och att 
det kommer säljas varor under sjösät-
tningshelgerna.
Hamnkapten
Mats Johansson informerade mötet 
om att det står 40 båtar i kö just nu för 
sommar/-vinterplats, vilket gör en kö-
tid på ungefär tre år. För övrigt hop-
pades Mats på goda sjösättningshel-
ger.
Juniorkommittén
August Falck önskade de aktiva för-
äldrar som nu tar över i kommittén 
lycka till och tyckte det kändes väl-
digt roligt och betryggande för verk-
samheten att det är kunniga och enga-
gerade krafter som tar över. August 
ville också framföra att inköpet av de 
något större FEVA-jollarna verkligen 
blivit ett lyft och att de varit väldigt 
populära och fyller sitt syfte.
Mötet kom här in på de personupp-
gifter som SSF vill ha in via sin on-
linesida, vilket gäller alla juniorer och 
också alla medlemmar. VSS har inte 
tagit ställning till denna fråga ännu, 
då styrelsen menar att vi inte bara 
hursomhelst kan lämna ut medlem-
marnas personnummer. Anders Kri-
ström menade att det är SSF:s enda 
sätt att få in sina bidrag från staten, 
som vill ha svart på vitt på hur många 
medlemmar SSF egentligen har. Or-
var Dahl menade att det är en integri-
tetsfråga och fick stöd av mötet för 
åsikten. Hamnkapten menade att in-



gen kan tvinga enskild medlem att 
lämna ut sitt personnummer. Ingen 
vidare diskussion togs upp av mötet.
 
§ 24. Övriga frågor 
Följande frågor togs upp för  
behandling;
-Ola Jarder tog upp fråga om det är 
nödvändigt att justerarnas namnteck-
ningar publiceras, då det bara blir en 
onödigt krånglig procedur. Bättre att 
skriva att justerarna har läst och god-
känt/justerat protokollet och sedan 
skriver de på originalet, menade Ola 
vidare. Mötet hade inget att invända 
mot detta och sekreteraren tyckte ock-
så att det underlättade, så på fråga 
från ordförande, godkände mötet att 
protokollet publiceras utan justerarnas 
namnteckningar.
-Christian Falk informerade mötet om 
att den tillsatta gruppen som skulle 
utreda frågan om att ta upp båten med 
masten på, har träffats. De har utrett 
frågan grundligt och kommit fram till 
en rapport som Christian menade kan 
redovisas i nästa nummer av Seglar-
Vikingen för att medlemmarna sedan 
ska kunna diskutera frågan på vårmö-
tet och eventuellt komma fram till ett 
beslut då.
-Ordförande fick sedan kalla fram 
Eva Larsson som kommit senare till 
mötet, för att utdela 25-årsmärket. 
Mötet gav en applåd.
-Ordförande kallade sedan fram 
Kerstin Svärd och tog också fram ett 
fyrkantigt paket. Ordförande vände 
sig till mötet och menade att det är 
viktigt med vår historia och att göra 
den känd för alla gamla som nya 
medlemmar. När vi haft våra infor-
mationsmöten för nya medlemmar har 
det inte funnits någon illustration från 
Ekholmen, ingen karta, ingen flyg-
bild, ingenting vilket varit lite irrite-
rande då vi har en så fin klubbholme. 
2008 började Kerstin med en målning 
över Ekholmen i sin blandteknik och 
den har inte passerat nålsögat förrän 
nu!
Ordförande avtäckte sedan målningen 
och visade den för mötet som gav en 
varm applåd till svar! Ordförande 
tackade Kerstin hjärtligt för det ner-
lagda arbetet och att Sällskapet får 
tavlan som gåva. Nu ska tavlorna i 
Klubbhuset hängas om så att det blir 
snyggt och prydligt.

§ 25. Mötets avslutande
Ordförande tackade sedan mötet för 
god uppslutning och trevlig stämning 

och förklarade mötet för avslutat kl 
21.15. 

Vid protokollet

Helga Rudhe

Justeras

Bengt Janson

Ola Zetterberg

Thomas Nilsson

Justerarna har justerat och godkänt 
protokollet.

11
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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. 

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.
29 ons   VSS Veteranklubb arrangerar vårutflykt.
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.
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- 
  och fisketävling. Arrangör DSV.
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
  11 ons   VSS Veteranklubbs traditionella Julbad.

ÅRSPROGRAM 2013

*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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