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Ordförande har ordet

Nu börjar det så smått
Säsongstart – så här års är ju det 
start för många roliga saker i tillva-
ron. Först båtarna och båtlivet på 
varvet med alla glada förväntansfulla 
medlemmar som putsar på sina dyr-
gripar inför kommande seglingsäven-
tyr. En del skall till Ekholmen, andra 
skall till Baltikum eller Danmark och 
lurar det inte världsomseglingsplaner 
under en del presenningar? Det gör 
det säkert. Naturen startar ju också 
så smått att forma sig inför somma-
rens skrud. Vårt persikoträd är alltid 
först med blomning – ofta under sen 
marsmånad och då i avsaknad av 
pollinerande humlor. Då befruktar vi 
med pensel för att få vackra frukter i 
augusti. Sen kommer pionernas röda 
spetsar osv.
Apropå världsomseglingar så har vi 
ju ett antal erfarna sådana i Sällska-
pet. Nu också ytterligare en i styrel-
sen (förutom Silvija Brandell) i form 
av Christer Fredriksson som årsmötet 
valde till VSS intendent. Christer har 
under många år betvingat världsha-
ven med en Grinde och har mycket 
roligt och intressant att berätta om 
alla äventyr han och f hustrun Britt 
varit med om. Jag minns mycket väl 
den kraftiga skepsis som uttrycktes 
under förberedelsearbetet inför fär-
den. Storseglartrusten på hamnplan 
hade mycket att säga om detta. Delat 
lateralplan var t.ex. olämpligt för att 
inte säga livsfarligt osv. Vi har dock 
högt i tak när det gäller åsikter inom 
Sällskapet – ni känner igen det från 
”ta upp båtar med masterna på” – det 
kan vi inte… och att ”tvätta träbåtar 
med högtryckstvätt” det kan man 
inte…  Vi brukar diskutera oss ige-
nom frågorna som kommer upp och 
oftast beslutat i kloka samförstånd. 
Styrkan ligger i att ordet är fritt och 
att öronen är öppna. Så tar vi oss 
an våra viktiga frågor. Nåväl Christer 
visade att god förberedelse och gott 
sjömanskap är grunden för fram-
gångsrika vådliga färder. Nu ansvarar 

Christer för våra fina anläggningar 
och vi ser ett första förträffligt resultat 
i asfalteringen av Subliftsnedfarten. 
Men det kommer mer.
Det börjar alltså ordna upp sig kring 
slipen och spåret och nu skall vi sätta 
fart på spolplatteanläggningen. All ut-
rustning är på plats. Hopkoppling och 
provkörning skall ske nu närmast. 
Det s.k. LOVA-bidraget möjliggjorde 
ju detta – utan bidraget skulle vi nog 
inte anlagt plattan. Dels för att detta 
är en mycket avancerad anläggning 
med en första filtrering i form av tre-
kammarbrunn (utanför huset) plus 
mekanisk och kemisk filtrering inne i 
huset. Filtren är känsliga för olja, av-
fettning o andra kemikalier varför en 
viss insikt skall till vid handhavandet. 
Vi skall utse en spolplatteansvarig 
som lär sig (och oss) anläggningen 
och sedan kan ansvara för skötseln 
– och dels för just detta avancerade 
handhavande. SXK har ju ofta med 
rätta utryckt kritiska tankar kring 
detta, det orimliga i att små båtklub-
bar skall påtvingas avancerade dyra 
utrustningar utan hänsyn till rimlighe-
ten. Lite av detta har kommunen ev 
tagit till sig då de vid ett möte delar 
av styrelsen hade med dem uttryckte 
sig mer eller mindre övertygande om 
att drift, skötsel och underhåll kanske 
skall ligga på kommunal nivå. Jag 
tolkade det som en insikt att fullt så 
enkelt som man trodde var verklighe-
ten kanske inte. Inte helt ovanligt när 
det gäller byråkrater. 
En liknande fråga är ju toatömnings-
bestämmelsen. Inte helt enkel den 
heller. Kan man verkligen tvinga på 
små båtklubbar att anlägga toatöm-
ningsstationer? När finns det tillräck-
ligt med anläggningar? Hur långt 
kommer båtägare att vilja/tvingas 
färdas för en tömning?  Hur slabbiga 
anläggningar kan man acceptera? 
Även här har kommunen börjat inse 
verkligheten i frågan. Koppling till 
kommunalt avloppsnät plus anstän-

dig skötsel är säkra hörnstenar. Vi får 
se om det kan bli en pilotanläggning 
hos oss. Placering längst ut på piren, 
undervattensledning till kommunalt 
avlopp vid förrådshuset och drift, 
skötsel och underhåll av kommu-
nen. Vi får se. Kommunen har visat 
intresse. Tankarna finns alltså och 
diskussionen har börjat så smått.
Så till lite roligare saker. Vår klubb-
mästare Claus Meyer har lanserat 
idén om AW (för den oinsatte = After 
Work) d.v.s. lättsam festlighet en 
fredag eftermiddag (efter jobbet) på 
varvet. Vi träffas, pratar segling, dis-
kuterar båtstöttor, fernissa och bets, 
får oss en pilsner och en grillad och 
har allmänt trevligt. En bra idé och ett 
kul sätt att lära känna varandra ännu 
bättre. Tanken är att det skall bli ett 
par tre sådana tillfällen under året.  
Missa inte detta den 8 maj. 
Så stundar Vårmötet 28 maj kl 19. 
Kom och delta och för fram dina 
kloka åsikter. Som sagt tidigare – vi 
har högt i tak och vi är diskussions-
sugna. Denna gång skall vi låta infor-
mera oss inom området HLR d.v.s. 
hjärt- lungräddning. VI har ju beslutat 
att skaffa ”hjärtstartare” (defibrillator) 
att ha på varvet. Alla insatta i detta 
område understryker då alltid vik-
ten av att kunna hjärt- lungräddning 
också (eg först o främst). Därför skall 
vi ägna en programpunkt till detta. 
Info och demonstration på docka, 
frågestund och kort genomgång av 
hjärtstartaren. Så skall vi diskutera 
om vi skall ordna praktiska kurser 
för medlemmarna – alltså en riktig 
”pröva-på övning” framöver. Omfatt-
ning, tidpunkt och kostnader måste ju 
ventileras ordentligt. Så kom och tyck 
till – alltså TORS 28 maj kl 19.00-
Vi ses då.

Bengt Janson
VSS ordförande   
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Såklart ni har träffat honom. Han har varit på Hundud-
den med sin seglarfamilj från småbarnsåldern. Seglat 
hela somrar med mamma Regine pappa Anders och 
systern Henrietta. 

Vincent växte snabbt och blev lång. Så lång att när han 
skulle segla själv gick det inte att vika ihop sig i en opti-
mist. Det blev A-kanot i klubben bredvid. Där tävlade han 
i några klubbmästerskap - det var roligt! Men det bästa 
av allt var att bara ge sig ut på havet. Segla dit näsan 
pekade. Den stora friheten – att ha lärt sig så mycket att 
man kan känna sig trygg där ute på havet.

Vincent är vad man brukar kalla en naturmänniska. Åker 
slalom och långfärdsskidor på vintern. Går i fjällen på 
sommaren, när han väl kommit i land vill säga. Tjugoett 
år har han hunnit fylla och studerar mediakommunikation 
i Uppsala. Roligt med reklam, bra att kunna marknadsfö-
ring. Kanske startar han eget med kompisarna. Man får 
se. Vincent tillhör inte den stressiga sorten.

Kompisarna ja. Vincent har många såna. Fina roliga 
intressanta som man gärna sitter och pratar med utanför 
klubbhuset efter onsdagsseglingarna. För är de segelkun-
niga har han snart engagerat dem som ledare. 
Vincent har en bestämd filosofi när det gäller ledare. Man 
måste kunna prata med barn, möta barn, lyssna och vara 
en bra förebild. Sen såklart måste man kunna segla, men 
det hjälper inte om man inte är bra med barn. Alla barn 
är dessutom olika så det gäller verkligen att vara inkän-
nande.

Och jag förstår precis hur han menar. De ska helt enkelt 
vara som han är. Både jag och min son har seglat med 
Vincent. Min son sedan han var åtta (nu tretton).  Som 
lärare är Vincent helt befriad från prestige eller behov 
av att kommendera andra. Istället är han lugn med ett 
nästan oändligt tålamod. I hans sällskap lär man sig i sin 
egen takt och får en säkerhet som blir ens egen. Vincent 
saknar fördomar. Det är inte ”så här gör man” hela tiden 
utan också ”ja så kan man också göra”. Dessutom har 
han humor.
Är han en förebild? Ja, blir min son som Vincent när han 
blir stor har jag lyckats som förälder!

Grethe Rottböll

Ps.

Är du eller dina barn som läser detta mellan femton- och 
tjugoårsåldern, trygga i sin segling och har fin hand med 
barn är ni välkomna att arbeta som juniorledare. Kontakta 
Elsa Bladh.
bladh.elsa@gmail.com

Juniorkommittén

Juniorkommittén presenterar stolt: 
Lägerchefen Vincent Larsson!

Vincent Larsson
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Klubbkommittén

Midsommar på Ekholmen
Välkommen till Ekholmen på Midsommar. Där har vi som vanligt 
ett mycket traditionellt och välbesökt Midsommarfirande. Hela 
köret! 
Dans runt midsommarstången, dragkamp, läsk och godis till alla 
barnen. Gemensam sillunch på ängen med allsång och spontana 
soloframträdanden (du tar själv med din mat och dricka).
På kvällen grillning med dans till Segeblads. Vid 23 tar ungdomarna 
över med spotifydisco. Det hela drar igång klockan 10 med klädning 
och resning av midsommarstången.

Det brukar vara ganska fullt med båtar i hamnen, men vi ser gärna 
att just Du kommer också, det går alltid att klämma in fler……. Ingen 
anmälan – bara att komma.

Fototävlingen ja. Vi kör repris på förra årets fototävling. Har Du kame-
ra eller telefon med fotofunktion, så tag den bästa bilden med motto 
”midsommar på Ekholmen”, och vinn ära och fina priser. Bilderna 
mailas till ekholmenfoto@gmail.com.

På midsommardagen ordnar DSV som vanligt barkbåtstävling och 
fisketävling.

Välkommen
Klubbkommittén

PROGRAM:
Midsommarafton

Möte på ängen för att klä och resa 
midsommarstången.
Lunch på ängen, alla tar med egen 
mat.
Dans runt midsommarstången.
Musik. Dragkamp. Lotter säljs 
under dagen.
Grillning på ängen. Grill och grillkol 
finns. Tag med mat att grilla. 
Dans på dansbanan till Segeblads. 
Avbrott för lottdragning.
Spotifydisco. Bidra gärna med dina 
egna favoritlåtar.

Midsommardagen
DSV ordnar barkbåtstävling och 
fisketävling.

Mycket välkomna!
KLUBBKOMMITTÈN

10:00

13:00

15:00

19:00

20:00

23:00

11:00

Midsommaren 2013. Foto Ola Jarder
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VSS Veteranklubb

VSS Veteranklubb förlägger årets vårutflykt till Möja för att se det nya museet om Roland Svensson tisdagen d.26/5 
skall vi stiga ombord vid Strömkajen och åka till Möja/Ramsmora/ Lunch och guidning av museet samt båtresa hem 
till Strandvägen. Kallelse kommer till alla medlemmar om tider och detaljer i övrigt. 

           Varmt välkomna
           VSS veteranstyrelse

Årets vårutflykt



Ekholmen

Vi öppnar Ekholmen för säsongen 
9-10 maj. Så kom ut och hjälp oss 
att göra holmen fin och välkom-
nande för alla besökare. Som tack 
för hjälpen bjuder VSS alla som 
arbetar under lördagen på middag 
med vin i klubbhuset.
OBS! Obligatorisk föranmälan om 
deltagande på öppningshelgen till 
förvaltarna senast torsdag 7 maj. 
Kontaktuppgifter till förvaltarna finner 
du nedan.

Helgen 16-17 maj blir det arbetshelg.
Dessa två helger är ett trevligt sätt att 
arbeta av delar eller hela arbetsplik-

ten. Även den som inte har arbets-
plikt är välkommen att delta i arbetet. 
Passa samtidigt på och njuta av 
blomsterprakten och fågellivet på ön.

Eftersom vi inte vet vad som hänt på 
holmen sedan i höstas så kan vi för 
närvarande inte detaljplanera arbetet 
dessa helger.
Det vi vet att vi ska göra på Ekhol-
men under säsongen är att hängrän-
nor ska sättas upp på Lillstugan. 
Vedförrådet uppe vid klubbhuset 
ska få taket belagt med växter som 
levereras till Hundudden i slutet av 
maj och sedan ska transporteras ut 

till Ekholmen.
Vi ska även försöka röja bort sly på 
ekängen så att den inte växer igen.

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 sopor hem och där 
kasta dem i containern på varvet. 
DS.

Årets säsong på Ekholmen

Ekholmsvärdar kommer i sommar följande vara:
- Från 10 juni till 4 juli, Gustaf Wallerfelt och Johanna Rurling med barn.
- Från 5 juli till 24 juli kommer Dan Roupé  med familj att driva verksamheten. Dan, som är kompis med Fredrik  
 Thorsell var hamnvakt redan förra året
- Från 25 juli fram till 8 augusti har juniorkommittén seglarläger och sköter samtidigt hamnvaktssysslan.

Programmet på Ekholmen för säsongen 2015 ser f.n. ut så här:
- Den 29-21 juni är det sedvanligt midsommarfirande
- Den 26 juli - 8 augusti är det två seglarläger som sköts av juniorkommittén
- Den 15-16 augusti är det VSS kräftskiva med DSV:s paketsegling och varpamäterskap
-  Den 12-13 september är det arbetshelg.
- Den 19-20 september är det stängningshelg.

Foto Christian Falk

FOTOTÄVLING
Ta den bästa bilden från MIDSOMMAR PÅ EKHOLMEN

med Din kamera eller telefon. Maila den till ekholmenfoto@gmail.com. Klubbkommittén 
väljer finalisterna, och Höstmötet röstar fram vinnaren. Fina priser. Bilderna kan användas i 

Seglarvikingen och hemsidan.
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Kappseglingskommittén

Kappsegling 2015
Årets stora nyhet är att tränings-
seglingarna vid Hundudden har 
flyttat till tisdagar

Träningsseglingarna startar tisdagen 
den 12:e maj. Samling vid pelar-
kranen kl 18.45 för genomgång av 
dagens träningsmoment. Då ska 
båtarna vara seglingsklara. Det kom-
mer att ordnas någon slags föranmä-

lan via e-post så att träningen kan 
inställas om få deltagare anmält sig. 
Drivande för träningsseglingarna är 
starbåtsseglarna. För information om 
deras program gå till deras hemsida 
(http://www.vss.nu/Kappsegling/
StockholmStarboatCenter.html ), länk 
finns på VSS hemsida/Kappsegling.
Tisdagsseglingarna är öppna för alla 
som vill vara med och träna kapp-

seglingsmoment. Den som inte har 
någon egen båt men vill vara med 
och gasta är också välkommen att 
komma ner till tisdagsseglingarna.

Tisdagsseglingarna pågår fram till 
den 16 juni Vikingaregattan och 
återkommer i mitten av augusti för 
att pågå fram till att upptagningssä-
songen börjar.

Vikingaregattan 13-14 juni med DM för F och IF och Sthlm Starboat Cup även i år vid Hundudden

Denna traditionella regatta för entyps-klasser. Regattan består av 6 delseglingar på en kryss-länsbana, där 
varje segling tar omkring 40 minuter.
Genom att flytta regattan till Hundudden hoppas vi få många deltagare och fina startfält.
Seglingarna startar kl 10.00 varje dag, Goda åskådarplatser finns på klipporna ovanför piren.
Efter lördagens seglingar blir det sociala aktiviteter utanför klubbhuset, klubbkommittén har lovat att hjälpa till 
med arrangemanget. Förutom drinkbål kommer det att bli möjligheter att grilla medhavda matvaror.

Kappseglingar

27-28 juni kommer VSS att arrangera ett Region-
kval för Optimistjollar

Regattan kommer att avgöras vid Stora Värtan i 
anslutning till KSSS jollecenter där.
Ansvariga för regattan är VSS juniorkommitté.

VSS Inbjudningssegling och KM 5-6 september 
vid Hundudden

Den sedvanliga avslutningen på vår seglarsäsong, 
en regatta för Entyp och SRS/LYS med korta kryss 
länsbanor på Lilla Värtan. I år hoppas vi att startfäl-
ten blir ännu större än förra året eftersom vi fått fler 
starbåtar och M30:or till klubben. 
Efter lördagens seglingar bjuder VSS som vanligt 
på ’After sail’, lite förfriskningar till eftersnacket vid 
klubbhuset.

Vikingaerövraren – Gill Stock-
holm Cup 2, söndag 13 septem-
ber vid Hundudden

En regatta för Laser 4.7, Optimist 
Blå, Optimist Grön, RS Feva, 
Zoom8 och junior-katamaraner 
som VSS arrangerar tillsammans 
med Stockholms jollenätverk. Vi 
hoppas på en upprepning av förra 
årets succé med grillning av ham-
burgare.
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För mer info om seglingarna se 
VSS hemsida under fliken kapp-
segling för kölbåtsregattorna 
respektive fliken junior för jolleseg-
lingarna. Där finns också en länk 
till anmälningsmodulen för alla 
som vill anmäla sig.

VSS kappseglingskommitté
Anders Kriström



Vikingarnas Segel Sällskap 
Protokoll fört vid VSS Årsmöte 2015-03-26 kl. 19.00 i Klubbhuset, VSS varv. 
 
Parentation hölls över de avlidna 
medlemmarna Owe Nilsson, Björn 
Danielsson, Mikael Fischer och 
Roland Brewitz. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 19.00 av ordföran-
de, som hälsade 46 medlemmar väl-
komna. 
Smörgås, öl och vatten serverades av 
Klubbkommittén. 
 
§ 2. Prisutdelning och utmärkelser 
Ordförande inledde prisutdelningen  
med att utdela VSS Förtjänstplakett 
till f.d. vice ordförande Thomas Mich-
elsén. VSS 25-års märke utdelades 
till Anna Aspegren, Kaarina Dellen-
stedt, Gerd Henricson, Jerker Lars-
son, Jan-Eric Lindgren, Tage Nilsson, 
Jan Rutqvist. 
Ordförande ville sedan särskilt upp-
märksamma Anders Olsen, som 
skulle tackats på höstmötet men som 
inte var närvarande då. Anders hjälpte 
till med att få hem medlemmen Dan 
Yngwes båt. Därefter tackades Eric 
Thörner för sin arbetsinsats ute på 
Ekholmen och uppmärksammades 
också som en uppmuntran efter sitt 
otäcka fall från Lillstugans tak. 
Ordförande tackade sedan Per Jute-
mar för dennes insats att få bort den 
enorma skrothögen bakom dansbanan 
ute på Ekholmen och för att generöst 
fraktat bort allting i sin båt. Mötet gav 
efter varje utdelning en applåd.  
Därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2014. Klubbmästare i Folkbåt 
blev Ola Zetterberg. Klubbmästare i 
M30 blev Marcus Aspenberg och i 
Starbåt Jonas Wibom. Tedde Lind-
kvist pris tilldelades i år Lars-
Gunnar Lindberg. 
 
§ 3. Val av två justeringsmän tillika 
rösträknare 
Till justeringsmän valdes Erik Sand-
ström och Anders Olsen. 
 
§ 4.  Val av mötesordförande 
Till mötets ordförande valdes Bengt 
Janson. 
 
§ 5. Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen enligt kallelsen i 
Seglar-Vikingen nr 1-15 fastställdes. 
 
§ 7.  Justering av protokoll från 
höstmötet 
Protokollet från höstmötet 2014-10-
30, vilket är infört i Seglar-Vikingen 
1-15, godkändes och justerades. 
 
§ 8.  Nya medlemmar invalda efter 
höstmötet 
Följande 16 nya medlemmar har in-
valts sedan höstmötet: 
Gustav Engström, senior, Topaz, Per-
Erling Evensen, senior, Borghegen 
49, Maria Falander, senior, familje-
medlem, Folke Johannesson, senior, 
familjemedlem, Oscar Jupither, jun-
ior, Sofia Jupither, senior, Anne Kihl-
ström-Johansson, Mälar30, Linda 
Leifsdotter, Edward Lindqvist, RJ85, 
Hans Melcherson, senior, delägare 
Maxi 77, Emanuel Norrhäll, senior, 
Mälar30, Philip Olsson, senior, Kata-
maran F16, Annika Sigfrid, senior, 
familjemedlem, Ella Sigfrid, junior, 
familjemedlem, Göran Sigfrid, senior, 
Tom Sigfrid, junior, familjemedlem. 
De nya medlemmarna hälsades väl-
komna till Sällskapet med en applåd. 
 
§ 9. Styrelsens verksamhets-
berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-
12-31, som är införd i Seglar-
Vikingen 01-15, framlades.  
Ordförande frågade om det fanns syn-
punkter eller dylikt och kommente-
rade själv befolkningspyramiden som 
intressant läsning, där också kassören 
noterade att cirka 40 % av medlem-
marna är pensionärer.  
Inga kommentarer eller synpunkter 
noterades från mötet utan verksam-
hetsberättelsen godkändes och lades 
till handlingarna.  

§ 10. Fastställande av 2014 års 
resultat- och balansräkning 
Resultat och balansräkningen införd i 
Seglar-Vikingen 1-15 föredrogs av 
kassören Per Jutemar.   
Per fick ordet av ordförande och in-
ledde med att om vi håller oss till 
utfallet 2014, kan det vara intressant 
att veta att under avskrivningar båtar, 
har vi under föregående år köpt några 
RIB-båtar och optimister för 95 000. 
Vi har hamnat ganska nära budget, 

delvis beroende på att vi blev fler 
medlemmar än vad vi beräknade un-
der året och att inte alla projekt som 
planerats blev av. Däremot blev förbi-
farten dyrare än beräknat. Ordförande 
frågade sedan mötet om det fanns 
synpunkter, men då inga synpunkter 
framlades godkändes resultat- och 
balansräkning och lades till hand-
lingarna. 
 
§ 11. Förslag till disposition av 
årets resultat 

Årsmötet beslöt att: 
Antaga styrelsens förslag till resultat-
disposition avseende räkenskapsåret 
2014-01-01 -  2014-12-31.  
 
Balanserade vinstmedel      265 979 
Årets vinst                    7 527 
   --------- 
                  273 505 
Disponeras enligt följande: 
Den ansamlade vinsten överförs i ny 
räkning till balanserad vinst 273 505. 
 
§ 12. Revisorernas berättelse 
Revisor Olle Johannesson läste upp 
revisionsberättelsen 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 2015 
Styrelsens förslag till budget samt av-
gifter för det kommande verksamhets-
året infört i Seglar-Vikingen 1-15, 
föredrogs av kassören Per Jutemar.  
Per kommenterade budgeten och me-
nade att det som sticker ut litegrann är 
posten underhåll varv. Styrelsen me-
nar att vi ligger efter med underhållet 
då vi varit utan intendent några år, nu 
har vi en intendent som kommer driva 
projekt på varvet och då ökar också 
kostnaden. Även i hamnen kommer 
bojkostnaden bli större då det är fler 
bojar som kommer att behöva inspek-
teras för säkerhets skull. Vidare före-
slår styrelsen att vi installerar ytterli-
gare två luftvärmepumpar, ett för toa-
lettutrymmena i Klubbhuset och ett i 
Kruthuset för att få ner värmekost-
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naden. Per informerade vidare att vi 
antagligen kommer behöver köpa 
ytterligare en liten RIB-båt. 
Avslutningsvis menade Per att sum-
man av kardemumman blir att styrel-
sen räknar med ett underskott nästa år 
och det är med motiveringen att styr-
elsen vill satsa på det eftersatta under-
hållet på varvet.  
Därefter gick Per vidare med att kom-
mentera styrelsens förslag till avgift-
er. Styrelsen föreslår höjda belopp 
vad gäller båtar på hamnplan som inte 
följer regelverket och en mindre höj-
ning av förrådsplatserna i förrådshu-
set. Vidare föreslår styrelsen en höj-
ning av den rörliga delen av vinter-
platsen, vidare att sommarplatsen höjs 
med 5: - och att vinterplats i hamn 
höjs till 2 000: -.  Styrelsen föreslår 
också lite justeringar i Ekholmsav-
gifterna. Längd och motor-styrka byts 
mot avgift per bredd, små båtar under 
tre meter får oförändrad avgift.  
Ordförande undrade sedan om det 
fanns synpunkter från mötet. 
Följande synpunkter noterades; 
-Bengt Pettersson undrade om vår 
avgift för vinterliggare i hamn är 
billig. Ordförande svarade att det är 
förhållandevis billigt även fast det 
tillkommer en elavgift. 
- Anders Olsen menade att vi måste 
hålla efter underhållet på varvet och 
att det måste kosta. 
Inga ytterligare synpunkter eller frå-
gor framlades utan därefter beslöts att 
fastställa styrelsens förslag till avgif-
ter och budget för räkenskapsåret 
2015.  

§ 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 2015 utsågs följ-
ande medlemmar: 
Styrelse 
Ordförande 
Bengt Janson omval 2 år 
Vice ordförande 
Silvija Brandell kvarstår 1 år 
Kassör 
Per Jutemar kvarstår 1 år 
Sekreterare 
Helga Rudhe omval 2 år 

Intendent 
Christer Fredriksson nyval 2 år 
Hamnkapten 
Jonas Ericson kvarstår 1 år 
Klubbmästare 
Claus Meyer kvarstår 1 år 
Ledamot och  
Förvaltare Ekholmen 
Anders Kriström kvarstår 1 år 
Ledamot 
Sven Lagerberg omval 2 år 
 
Båtbesiktningskommittén 
Bengt Janson, s.k. omval 2 år 
Helga Rudhe omval 2 år 
Jon Högblom kvarstår 1 år 
Christian Falk kvarstår 1 år 
 
Juniorkommittén 
Sven Lagerberg, s.k. omval 2 år 
Regine Larsson omval 2 år 
Vincent Larsson omval 2 år 
Grethe Rottböll Sund omval 2 år  
Christer Martin Löv omval 2 år 
Kalle Palmqvist omval 2 år 
Marcus Aspenberg kvarstår 1 år 
Anders Larsson kvarstår 1 år 
Jenni Laukanen kvarstår 1 år 
Björn Österberg kvarstår 1 år 
Elsa Bladh nyval 2 år 
Hampus Lake nyval 2 år 
 
Nattvaktsansvarig 
Svante Wiklund kvarstår 1 år 
 
Hamnförmän 
1:e vice hamnkapten 
Mats Johansson omval 2 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 
Jens Engman omval 2 år 
Erik Sandström omval 2 år 
Henrik Wallander  kvarstår 1 år 
Klas Sporre kvarstår 1 år 
Rune Olsson kvarstår 1 år 
Hans Lindgren kvarstår 1år 
Lars Westergren kvarstår 1 år 
Frida Stålbom kvarstår 1 år 
Henrik Ubbe nyval 2 år 
Didier Sandström nyval 2 år 
Anders Karlsson nyval 2 år 
 
Kappseglingskommittén 
Birgitta Kriström, s.k. 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 

Thomas Bergstedt kvarstår 1 år 
Ulf Drewert kvarstår 1 år 
Leif Ahlqvist omval 2 år 
Thomas Kjaerboe omval 2 år 
Johan Nordenberg omval 2 år 
Hermann-J Gassner omval 2 år 
Björn Andersson omval 2 år 
Dan Yngve omval 2 år 
Lave Fischer omval 2 år 
Thomas Nilsson omval 2 år 
Thomas Bjelke nyval 2 år 
 
Revisorer 
Olle Johannesson, s.k. kvarstår 1 år 
Thomas Nilsson kvarstår 1 år 
 
Revisorssuppleanter 
Regine Larsson omval 2 år 
Svante Tegbäck nyval 2 år 
 
Klubbkommittén 
Claus Meyer, s.k. kvarstår 1 år 
Erik Rundqvist kvarstår 1 år 
Anders Olsen omval 2 år 
Anita Söderlund nyval 2 år 
 
Mätningsman 
Anders Kriström omval 2 år 
 
Båtförsäkringsfrågor 
Kontaktman Svenska Sjö 
Anders Kriström omval 2 år 
 
Tekniska Kommittén 
Christer Fredriksson s.k. nyval 2 år 
Peter Rosengren omval 2 år 
Sven Löfgren omval 2 år 
Silvija Brandell  omval 2 år 
Erland Westerlund omval 2 år 
Hans Jern kvarstår 1 år 
Rune Olsson kvarstår 1 år 
Gustaf Schröderheim kvarstår 1 år 
Vakant nyval 2 år 
 
Bojansvarig: 
Bengt Pettersson kvarstår 1 år 
 
Miljöombud 
Thomas Michélsen, s.k. kvarstår 1 år 
Björn Dahlström omval 2 år 
 
Medaljkommittén 
Lars Norén, s.k.  kvarstår 2 år 
Göran Svensson kvarstår 2 år 
Thomas Kjaerboe omval 3 år 
Lennart Angeli omval 3 år 
Karin Svärd omval 3 år 
 
Utbildningskommittén 
Bo Samuelsson omval 2 år 
 
Seglar-Vikingen 
Vakant s.k. nyval 2 år 
Sven Öberg kvarstår 1 år 
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Hans Melchersson nyval 2 år 
 
Arkivarie 
Ola Jarder omval 2 år 
 
Förvaltare Ekholmen 
Anders Kriström, s.k. kvarstår 1 år 
Vice förvaltare, 
Bengt Pettersson omval 2 år 
 
Breddseglingskommittén 
Mathias Rönbäck omval 2 år 
 
Stadgekommittén 
Johan Obel, s.k. kvarstår 1 år 
Ola Jarder kvarstår 1 år 
Lars Norén omval 2 år 
Jan Dethoff omval 2 år 
 
Webmaster 
Karin Svärd kvarstår 1 år 
 
Klubbhusansvarig 
Lotta Ruegger kvarstår 1 år 
 
Ansvarig för klubbåtar 
Christer Martin Löf kvarstår 1 år 
 
Fadderansvarig 
Donald Bratt kvarstår 1 år 
 
Ansvarig för Sublift 
Curt Sivers, s.k. omval 2 år 
Rune Olsson kvarstår 1 år 
Gunnar Jansson omval 2 år 
 
s.k.= sammankallande 
 
§ 17. Val av valberedning 
Ordförande föredrog förslaget för 
mötet. 
Till valberedning för VSS 2015 
valdes följande personer: 
Birgitta Kriström, s.k. 
Bengt Pettersson 
Mathias Rönbeck 
Einar Hallberg 
Anders Alheden 
 
§ 18. Fastställande av årsprogram 
för 2015 
Årsprogrammet publicerat i Seglar-
Vikingen nr 1-15 föredrogs av ordför-
ande. 
Följande synpunkter noterades; 
-Starbåtarna meddelade att de kom-
mer köra på tisdagar istället för tors-
dagar.  
-Anders Olsen ville göra lite reklam 
för den nya satsningen med afterwork 
på fredagskvällar, Klubbkommittén 
hoppas att det ska finnas intresse. 
Efter dessa synpunkter och ändringar, 

godkändes programmet och lades till 
handlingarna. 

§ 19. Inkomna motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
§ 20. Rapporter från styrelse och 
kommittéer 
Styrelsen 
-Ordförande rapporterade om varvet 
där körvägen för Subliften nu är för-
bättrad. Christer Fredriksson fyllde i 
att det har varit ett pyssel rent tekniskt 
men imorgon kommer det sista göras 
och sen blir det 20 mm. körplåt som 
läggs över vajergraven, det kommer 
att hålla. Ordförande menade att den 
stora förbättringen för Subliften blir 
att det blir en rak körväg ner till spå-
ren och Christer fyllde i att det blir 
asfalterat hela vägen ner till stranden. 
- Ordförande informerade sedan om 
ett möte som hållits med Idrottsför-
valtningen vid vilket Silvija och 
Christer och ordförande försökte få 
förvaltningens representant att förstå 
att det måste ske vissa åtgärder på 
varvet, då inget har skett från deras 
sida de senaste åren vad gäller under-
håll av varvet. Kontentan av mötet 
blev att vi fick vaga löften om att få 
avloppsbrunnens lock lagat och pott-
hålen i asfalten asfalterade. Därefter 
fick VSS en lång föreläsning hur svårt 
det var att få loss pengar.  
-Intendent Christer Fredriksson in-
formerade mötet om  att på yttersta 
pontonen kommer elen att renoveras. 
Vi börjar längst ut och kommer att 
behöva både experthjälp och hjälp av 
medlemmar att spika kabel.  
-Ordförande informerade vidare 
mötet om att vi också vill ta upp en 
gammal surdeg med Djurgårdförvalt-
ningen, nämligen att lösa fråga med 
att kunna stänga av vägen nere vid 
vattnet, så att inte sjösättningsrampen 
kan användas av obehöriga, vi får se 
vad som kan hända i den frågan. 
Ordförande menade att vi är unika 
som båtklubb då vi inte har några 
stängsel runt vår anläggning utan har 
en öppen miljö, men kraven på vår 
anläggning blir då lite speciella. 
-Christer informerade mötet om de 
diskussioner som pågår vad gäller 
drift, skötsel och underhåll av spol-
plattor och toatömningsstationer. Det 
har framförts tankar från kommunen 
att detta bäst sköts i kommunal regi.  
På sikt skulle kommunen komma att 
ta hand om driften, VSS spolar på 

plattan men själva underhållet skulle 
kommunen eventuellt kunna ansvara 
för. 
-Anders Olsen tog upp fråga om 
pelarkranskajen där han menade att 
man blir skraj att åka ner, vad händer 
med den. Ordförande informerade om 
att det konstaterats att den är bräcklig. 
Silvija inflikade att styrelsen till 
mötet med Idrottsförvaltningen bad 
Christian Falk ta bilder på alla saker 
vi ville ha hjälp med. Christian 
fotograferade då också den bärande 
balken. Anders Olsen fick ordet igen 
och menade att lite dyrare saker borde 
de hjälpa oss med. Ordförande mena-
de avslutningsvis att styrelsen kom-
mer fortsätta arbetet med dessa ge-
nomgångna arbeten och återkommer 
med information. 
- Sven Lagerberg informerade sedan 
mötet om att VSS har fått ett registre-
ringsnummer som gör att vi ska bli 
berättigade till våra rättmätiga bidrag. 
Tidigare kunde VSS inte utan detta 
nummer påvisa att vi har haft 
juniorverksamhet i tre år, nu hoppas 
vi kunna få bidraget. 
Kappseglingskommittén 
Birgitta Kriström informerade mötet 
om att Vikingaregattan kommer seg-
las inne på Värtan, likaså Inbjud-
ningsseglingen och KM. 
Förvaltare Ekholmen 
Anders Kriström informerade mötet 
om att Ekholmen öppnar i slutet av 
maj. Då kommer vi få en leverans av 
växter till Klubbhuset, en pall med 
sedumväxter som gärna någon med-
lem får hjälpa till med att få ut till Ek-
holmen. Vidare informerade Anders 
mötet om att hamnvärdar finns från 
10 juni fram till seglarlägren och ev-
entuellt även efter dessa. Anders in-
formerade också om att Jonas ska dra 
igång ett stort projekt att återställa 
den södra ängen som håller på att 
växa igen, så det är välkommet med 
medlemmar som vill hjälpa till med 
att röja. 

§ 22. Övriga frågor 
Mötet tog inte upp några ytterligare 
frågor eller synpunkter. 
 
§ 24. Mötets avslutande  
Ordförande tackade sedan mötet för 
diskussionen och närvaron och avslut-
ade mötet kl. 20.20. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Helga Rudhe 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bengt Janson 
 
 
 
 
Erik Sandström 
 
 
 
 
Anders Olsen 
 
 
Justerarna har justerat och godkänt 
protokollet. 
 
 
 

Försäljning av klubbtröjor,
kepsar, seglarväskor & ryggsäck

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

Säljs i Kruthuset samt i Kansliet.
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Årsprogram 2015
Maj

Sjösättning
Juniorernas kvällsseglingar
Afterwork på Hundudden 17.30-20.00 
ca, Klubbkommittén bjuder på soppa 
eller hamburgare
Sjösättning
Öppningshelg på Ekholmen, anmälan, 
VSS bjuder på middag
DSV ordnar säsongsinvigning med 
bryggdans 
Kvällssegling kölbåtar startar, samling 
18.45 (seglingsklar båt)
Städkväll på varvet
Juniorernas kvällsseglingar
Arbetshelg på Ekholmen, ingen anmä-
lan
Kvällssegling kölbåtar
Städkväll på varvet
Juniorernas kvällsseglingar
Veteranklubbens vårutflykt
Kvällssegling kölbåtar
Juniorernas kvällsseglingar
 Vårmöte kl 19 i Klubbhuset

Juni
Kvällssegling kölbåtar
Juniorernas kvällsseglingar, avslutning
Informationsmöte för nya medlemmar 
kl 19 Klubbhuset
Kvällssegling kölbåtar 
Afterwork på Hundudden 17.30-20.00 
ca, Klubbkommittén bjuder på soppa 
eller hamburgare
Vikingaregattan på Hundudden med 
Gill Star Cup

Dagseglarläger 1
Kvällssegling kölbåtar
Midsommarfirande på Ekholmen med 
sillunch, lekar, gemensam grillning och 
dans.
På lördagen DSVs fisketävling för barn 
och barkbåtstävling för stora och små. 
Dagseglarläger 2
Regionkval 1 2015, Optimistjolle, Ran-
ängen, Stora Värtan
Dagseglarläger 3

Juli
Dagseglarläger 3 slutar
Seglarläger 1 på Ekholmen startar

Augusti
Seglarläger 1 slutar
Seglarläger 2 på Ekholmen
Dagseglarläger 4 på Hundudden
Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3
DSVs Paketsegling och på kvällen Klubb-
kommitténs Kräftskiva
DSVs Varpamästerskap på söndagen.
Juniorernas kvällsseglingar startar för 
säsongen
Afterwork på Hundudden 17.30-20.00 ca, 
Klubbkommittén bjuder på soppa eller 
hamburgare
Juniorernas kvällsseglingar

September
Juniorernas kvällsseglingar
VSS Inbjudningssegling med KM
Arbetskväll på varvet, samling kl 18
Juniorernas kvällsseglingar

Arbetshelg på Ekholmen
Vikingaerövraren Gill Sthlm Cup, jolleseg-
ling, Lilla Värtan
Sista dag för motioner till höstmötet
Juniorernas kvällsseglingar
Informationsmöte för nya medemmar
Stängningshelg Ekhomen, anmälan, VSS 
bjuder på middag
Juniorernas kvällsseglingar
Upptagningarna startar
Juniorernas kvällsseglingar (på land)

Oktober
Upptagning
Juniorernas kvällsseglingar, avslutning (på 
land)
Upptagning
Upptagning
DSV fyller 94 år, födelsedagskaffe för alla 
Vikingar
Bojarbete
Städdag på varvet, samling kl 10
Höstmöte kl 19 Klubbhuset

November
Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4
DSVs Höstmöte med sillfrukost, Klubbhu-
set

December
Veteranklubbens traditionella Julbad med 
jullunch
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