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Motioner till Vårmötet 
torsdag 22 maj 2014

skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 7 april.

Sista manusdag för 
Seglar-Vikingen nr 2, 2014

är fredag 11 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 2013 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 2014, 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 2014, se sidan 24
19. Inkomna motioner, se sidan 17
20. Förslag till stadgeändring i §2 och §3, se sidan 19
21. Rapporter från styrelse och kommittéer 
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutande

Hundudden i februari 2014                    VSS Styrelse

Årsmöte
torsdagen 20 Mars 2014

kl 19.00 i Klubbhuset på Hundudden

Seglar-Vikingen
Ansvarig utgivare:
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114 32 Stockholm
Tel 08-20 45 01
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Sekreterare:
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Kassör:
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När vi i styrelsen sammanställer 
det gångna årets händelser med 
våra intäkter och kostnader ser 
jag alltid med största intresse 
på utfallen på de olika posterna. 
Främst givetvis för att ekonomin 
hålls under kontroll, men lika 
mycket för att konstatera hur om-
fattande vår verksamhet är, hur 
många projekt och insatser som 
medlemmarna genomför varje år. 
Det är roligt och en intressant 
läsning. 

Vår omslutning är nu dryga 2 Mkr 
och vår detaljerade redovisning gör 
det möjligt för alla att enkelt följa 
verksamheten. En annan aspekt på 
detta är att man som medlem också 
kan se vad olika kommittéer har för 
sig och då får en hygglig bild av vad 
det innebär att vara funktionär. Man 
får helt enkelt hjälp med att anmäla 
sig som lämplig funktionär för en 
syssla. På så sätt kan vi också 
hjälpa valberedningen genom att 
anmäla intresse eller föreslå lämplig 
kandidat till funktionärspost. Valbe-
redningen har en av de viktigaste 
sysslorna i Sällskapet och det är 
viktigt att vi hjälper dem med förslag 
för att förenkla deras arbete. Det 

för var och en av oss (nästan), det 
gäller bara att bida sin tid. 

Man kan också ev. se att vi saknar 
den viktiga funktionärsposten in-
tendent. Intendenten ansvarar för 
underhåll och utveckling av varvet 
och hamnen. En stor uppgift – ja-
visst. Och mycket viktig. Den sköts 
förtjänstfullt genom att den fd inten-
denten Silvija Brandell har adjung-
erats till styrelsen för att planera och 
sköta uppgiften med benägen hjälp 
av tekniska kommittén och medlem-
marna. Men posten måste tillsättas 

då styrelsen inte är komplett enligt 
stadgarna och, som sagt, sysslan är 
viktig. 

Sedan kan ju styrelsens budget-
förslag ses som en önskelista med 
en del nödvändiga inslag. Vi slutför 
nu våra arbeten med spolplattan 
genom installering av reningsut-
rustningen och detta i ett förråd 
som vi ställer intill förrådshuset 
(den gamla bostaden). Samtidigt 
funderar vi givetvis vidare på Jan 
Erik Lindgrens utmärkta förslag till 
utformning av kaj, brygga och pro-
menadstråk nedanför Kruthuset. Ett 
stort projekt som kanske inte kan 
åläggas VSS i sin helhet. Därför förs 
diskussion med Idrottsförvaltningen 
för att se vilka lösningar som kan bli 
aktuella. Detta gäller också vägen 
in på området utmed våra skraltiga 
skåp. Vi önskar vägen iordningjord 
med sk L-element, på samma sätt 
som förvaltningen gjorde med vår 
väg utmed mastskjulet. Då kan vi 
enklare tänka oss en ny generation 
förvaringsskåp utmed infarten. Inga 
löften ännu, dock. 

Det blir inga SM arrangemang i år, 
tyvärr. Det blir desto mer jolle- och 

till kvälls- och dagseglarläger. Det är 
verkligen roligt att juniorseglandet 

-
tillfällen och därmed succesivt skaffa 
allt bättre båtmaterial både vad 
gäller jollar och följebåtar samtidigt 
som vi omger oss med glada nöjda 
seglingssugna juniorer – som sedan 
kanske blir medlemmar och funktio-
närer i VSS. Ibland pratar vi om vi 
t.o.m. skulle ordna kvällsseglingar 
eller dagseglarläger för vuxna. Jag 

vi skulle pröva det framöver.
Nu i år när vi har grön vinter med 

högljudd koltrast i början av februari 
och snöfria gräsmattor så kunde 
vårrustningen egentligen vara klar 
och båten snart sjösättas. Mälarens 

där behövde vi egentligen inte ta 
upp båtarna överhuvudtaget. Men 
först nu blir det ”för-vår” innan den 
riktiga våren kommer med ordinarie 
sjösättning. 

Först dock – en viktig sak – kom på 
årsmötet och upphäv din stämma el-
ler bara lyssna till de kloka ord som 
yttras där.
Vi ses.

 
Bengt Janson

VSS ordförande

Grön början på 2014
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Verksamhetsberättelse 2013

Funktionärer 2013
Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden 2013-01-01 – 2013-12-31

Styrelse
Ordförande: Bengt Janson
Vice ordförande: Thomas Michélsen
Kassör: Per Jutemar
Sekreterare: Helga Rudhe
Intendent: vakant/ till.fo Silvija Brandell
Hamnkapten: Jonas Ericson
Klubbmästare: Christian Falk
Förvaltare Ekholmen: Anders Kriström
Ledamot: Sven Lagerberg

Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström, sk.
Anders Kriström
Björn Andersson
Arne Stohm
Leif Ahlqvist
Thomas Kjaerboe
Kimmo Arnold-Larsen
Johan Nordenberg
Henrik Spångberg
Curt Gelin
Johan Rasin
Hermann-J Gassler
Dan Yngwe
Lave Fischer
Kenneth Höglund
Thomas Nilsson

Båtbesiktningskommittén
Bengt Janson sk.
Jon Höglund
Erik Thörner
Helga Rudhe

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund

Hamnförmän
1:e Vice Hamnkapten
Mats Johansson

2:e Vice hamnkapten
vakant

Hamnförmän
Hans Lindgren
Nina Betzler
Bo Johansson
Lars Westergren
Henning Muller
Johan Wallander
Klas Sporre
Ola Jarder
Henrik Wallander
Rune Olsson
Jens Engman
Erik Sandström

Klubbkommittén
Christian Falck, sk.
Per Nordström
Claus Meyer
Anders Olsen

Juniorkommittén
Sven Lagerberg, sk.
Marcus Aspenberg
Anders Larsson
Ann Lake
Hampus Lake
Grethe Rottböll Sund
Christer Martin Löv
Kalle Palmqvist
Regine Larsson

Clara Hamrén
Vincent Larsson
August Falck

Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström, sk.
Vice förvaltare
Bengt Pettersson 

Tekniska kommittén
Vakant sk.
Charlotte Ruegger
Silvija Brandell
Peter Rosengren
Sven Löfgren
Gustaf Schröderheim
Hans Jern
Erland Westerlund
Olle Ström
Rune Olsson

Bojansvarig
Bengt Pettersson

Medaljkommittén
Lars Norén, sk.
Willy Svensson
Thomas Kjaerboe
Lennart Angeli
Karin Svärd

Seglar Vikingen
Carl Jorns, sk.
Isabell Steger
Sven Öberg

Stadgekommittén
Johan Obel, sk.
Ola Jarder
Lars Norén
vakant

Miljöombud
Thomas Michélsen, sk.
Björn Dahlström

Klubbhusvärd
vakant

Mätningsman
Anders Kriström

Utbildningskommittén
Bo Samuelsson

Breddseglingskommit-
tén
Mathias Rönbäck

Ansvarig för klubbåtar
Fredrik Thorsell

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö
Anders Kriström

Web master
Karin Svärd

Arkivarie
Ola Jarder

Fadderansvarig
vakant

Revisorer 
Olle Johanesson sk.
Svante Tegbäck

Revisorssuppleanter
Thomas Nilsson
Regine Larsson

Ansvarig för Sublift
Curt Sivers, sk.
Rune Olsson
Gunnar Jansson

Valberedning
Birgitta Kriström, sk.
Mathias Rönbeck
Einar Hallberg
Bengt Pettersson
Anders Alheden



5

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

sammanlagt har medlemsantalet 
minskat något. Vi har full beläggning 
av båtar i hamn och på hamnplan och 
också båtar som står på kö. Träbåts-
beståndet som fortfarande är högt har 
minskat något till förmån för plastbå-
tar. Andelen juniorer har minskat nå-
got men är på en fortsatt hög nivå.

Under 2013 har 54 nya medlemmar 
registrerats. Under året har 58 med-
lemmar blivit uteslutna pga. bristande 
betalning, 12 medlemmar har begärt 
utträde och fem medlemmar har avli-
dit. 2013 har alltså inneburit ett tapp 
för Sällskapet med 21 medlemmar.
Till Sällskapets ombud vid Stockholms 
Seglarförbunds årsmöte, utsågs An-
ders Kriström.

HUNDUDDEN
Seglingssäsongen präglades starkt av 
arrangerandet av Trissjolle SM i au-
gusti. Under bästa tänkbara former – 
förutom lite för lite vind – ordnades en 
mycket välarrangerad och uppskattad 

SM segling. Med 25 båtar, från olika 
delar av landet, blev det festligt såväl 

-
ning kom väl till pass och alla funktio-
närer visade att VSS har en gedigen 
organisation med stora delar kunskap 
och seglingsglädje.  

från denna smittar av sig på VSS övri-
ga seglande medlemmar som deltagit 
i träningsseglingarna på varvet. Star-
båtar och utökade seglingar aktuali-
serade frågan om en ny utformning av 
mastkransbryggan. 
Vi har haft omfat tande verksamhet 
med Jolle- och Juniorsektionens delta-
gare på både kvällsseglingar, dagseg-
larläger och seglarläger, som alla varit 
mycket uppskattade. Verksamheten 
ökar och vi har kunnat skaffa några 
nya Optimistjollar.
Arbetet med miljöprojektet har fortsatt 
under hela året. Anläggningen beräk-
nas vara klar att användas till halvårs-
skiftet för provkörning. VSS får där-
med ett utmärkt komplement till den 
avancerade anläggning vi redan har 
med upptagning, sjösättning och då 
också avancerad rengöring helt i egen 

-
nom att vi i slutänden kanske helt och 
hållet kan avstå från dyr och besvärlig 
bottenmålning av våra båtar. 
Diskussionen om upptagning av våra 
båtar med masten på, avstannade 
i och med att medlemmarna kände 
osäkerhet inför hur vi stöttar våra bå-
tar på hamnplan. Ytterligare riktlinjer 
och kunskapsförmedling krävs innan 
vi är mogna för detta försök. 
Kruthuset och dess servering är en 
stark magnet för både medlemmar, 

verklig centralpunkt med stor trivsel 
på Hundudden. Våra medlemsmöten 
var välbesökta förutom höstmötet som 
ej blev beslutsmässigt och vår eko-
nomi är välordnad och god. Kansli-
funktionen fungerar professionellt med 
hög ser vicenivå och medlemmarna 
bemöts alltid lika vänligt av våra kans-
lister.

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 Gösta Wallmarks pokal 
till särskilt förtjänstfull medlem som 
delas ut av ordförande varje år, till 
Ola Jarder. Därefter utdelades VSS 
Förtjänstplakett 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 Lars-
son. Ordförande avtackade sedan 
avgående klubbhusvärd Ingegerd 
Norén som ej var närvarande, med en 
fotogenlampa i mässing. Ordförande 
uppmärksammade sedan Malin Rue-
gger och Judia som inte heller var 
närvarande, för deras insatser som 
Ekholmsvärdar, med fritt val ur klubb-
sortimentet. Slutligen utdelade ordfö-
rande en blomsterbukett till avgående 
hamnkapten Mats Johansson, som 
kommer att fortsätta arbeta som vice 
hamnkapten, vilket ordförande ut-
tryckte uppskattning över. 
Därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2013.  Klubbmästare i Folkbåt 
blev Lars-Gunnar Lindberg. Klubb-
mästare i M30 blev Carl Jorns. Tedde 
Lindkvists pris tilldelades i år Ulrik 
Winberg.

KAPPSEGLINGSKOMMITTÉN
I år har vi arrangerat fyra stycken seg-
lingar och ställt upp med funktionärer 
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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

2013
485
128

83
696

 
2013

70
235

1
11
0
1

318

Åldersfördelning i VSS år 2012
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på en av juniorkommitténs seglingar. 
Vi började med Stockholm Starbout 
Cup ute vid Hundudden med nio Sta-
rar som startade, merparten vikingar. 
På lördagen var det ingen vind, så 
efter tappra försök till segling blev det 
hela avblåst efter lunch. På söndagen 
lyckades vi genomföra fyra seglingar 
med lite vind och ett kraftigt åskväder 
som extra krydda. 
Helgen före midsommar var det 
dags för Vikingaregattan med DM för 
Folkbåt och IF ute på Ekholmen med 
strålande väder och god vind och 20 
stycken startande båtar. Lördagen 
avslutades med ett välbesökt after sail 
med chips och bål och därefter tändes 
grillen. 
9-11 augusti var det dags för SM för 
Trissjollar som lockade 27 stycken 
startande jollar, varav en jolle från 
VSS med ordförande som rorsman. 
På fredagen seglades en sprintkapp-
segling utanför SM-seglingarna med 
prisutdelning samma kväll. Därefter 
hölls invigning av själva SM:et som 
sedan startade på lördagen med båtar 
som låg och guppade på det vindstilla 
Värtan. Men till slut kunde ändå två av 
fyra seglingar genomföras. På sönda-
gen lyckades vi också genomföra två 
av fyra seglingar med fortsatt lite vind. 
Typiskt nog började en härlig vind blå-
sa när alla båtar var på väg in i hamn. 
SM:et avslutades med stämningen på 
topp och prisutdelning utanför Klubb-
huset. Första söndagen i september 
var en del av kappseglingskommitténs 
funktionärer behjälpliga när Vikingae-
rövraren seglades med 75 optimister 
ute på vattnet. Sista seglingen för 
säsongen var Inbjudningsseglingen 
som lockade 16 startande båtar. På 
lördagsmorgonen var det dimma och 
ingen vind, men när dimman lättade 
började det blåsa såpass att det gick 
att genomföra samtliga fyra seglingar. 
Därefter inbjöds deltagarna till sam-
varo med after sail i Klubbhuset. På 
söndagen blåste det ordentligt vilket 
gjorde att de två seglingar som hölls 
blev avklarade redan under förmid-
dagen. 

JOLLE OCH JUNIORKOMMITTÉN
August Falck som varit med och drivit 

kommittén de senaste åren lämnade 
på årsmötet över stafettpinnen till ett 
nytt föräldragäng med ungdomar. Ny 
sammankallande i kommittén blev 
Sven Lagerberg, som under några 
år haft sina barn i verksamheten. Till-
sammans med Grethe Rottböll, Kalle 
Palmqvist och Christer Martin-Löf som 

start med planering av kvällsseglingar,
dagseglarläger och seglarläger på Ek-
holmen. Kvällsseglingarna på onsda-
gar kom igång i april när isen fortfa-
rande höll sitt grepp om sjösättnings-
ramper och bryggor. Men istället för 

båtarna på land tillsammans med bar-
nen/ungdomarna. Fokuset inom kom-
mittén låg tidigt på att fylla alla läger 
så att vi kunde leverera enligt budget. 
Men rätt snart insåg vi att ett av våra 
dagseglarläger som var inplanerat 
före midsommarhelgen skulle börja 
innan skolorna slutat. Lösningen blev 
att öka antalet dagar på ett läger och 
ta bort ett annat läger, barnen tyckte 
att det var toppen men det blev lite 
rörigt för oss innan vi lösta alla delar. 
Positivt var att vi fyllde alla dagseglar-
läger på Hundudden till sista plats och 
vi levererade tack vare våra instruktö-
rer. Under våren hade vi investerat i 
nya ”krockkuddar” på skoloptimisterna 
och säkerställt att alla Optimister hade 
mastsäkring, öskar, paddel samt nya 

-
utrustade Optimister, vilket höjde kva-
liteten oerhört på materialsidan. De 
nya båtarna uppskattades verkligen 
av barnen. Vi plockade samtidigt bort 
de äldre båtarna ur vår verksamhet. 
Planen är att ha minst 20 stycken Op-
timister av hög kvalitet och kontinuer-
ligt uppgradera och underhålla dessa 
så att vi kan bevara en hög kvalitet på 
båtmaterialet.
Sommaren kom och så var det dags 
för seglarläger ute på Ekholmen. 
Planen var att genomföra två stycken 
seglarläger, men vi lyckades tyvärr 
bara fylla ett läger, men det lägret 
fyllde vi till sista sängplats. På seg-
larlägren tar vi helst 16-18 barn per 
läger, vilket gör att det blir en väldigt 
trevlig och familjär stämning. VSS 

seglarläger ute på Ekholmen hål-
ler en väldigt hög klass om vi jämför 
med andra läger som vi konkurrerar 
med. Vi har dessutom ett båtmaterial 
som är i toppklass och instruktörer av 
samma kaliber och barn som älskade 
årets läger! Sedan var det dags för 
höstens kvällsseglingar på onsdagar 
på Hundudden. Vi hade mellan 20-22 
deltagande barn under hösten och 
det är otroligt kul att se framstegen 
som dessa barn gjort. Nästa stora 
utmaning blev vår nu traditionsenliga 
Vikingaerövraren som är en deltävling 
i Gill  Stockholms Cup. Med 75 båtar 
på två banor lyckades vi trots mycket 
vind arrangera en fantastisk kappseg-
ling. Prisbordet var som vanligt stort 
och detta börjar bli synonymt med 
Hundudden och jollekappsegling. Här 
tackar vi särskilt Captains på Kom-
mendörsgatan, Icebreaker och Gill 
som alla ställde upp med nyttopriser. 
Alla juniormedlemmar som tävlar för 
VSS erbjöds lån av båt om föräldrarna 
ställde upp som funktionärer. Vi hade 
med sju stycken Optimistseglare på 
den gröna banan och en Optimist 
och en Feva på den blå banan och 

Vi var representerade på alla Stock-
holms Cup regattor under 2013 med 
coachbåt och coach. VSS var repre-
senterade med en besättning som 
seglade SM i Feva i Bohuslän. En av 
våra optimistseglare seglade alla regi-
onkvalen i Optimist och slutade på en 
total 40:e plats i region 2, av totalt 83 
seglare. Största framgång hade vi på 
Stockholms Cup regattan på Ulvsun-
dasjön där vann vår besättning Feva-
klassen. I samma regatta kom en av 
våra optimistseglare trea på den blåa 
Optimistbanan. Året slutade i decem-
ber för vår del med det traditionsenliga 
pepparkaksbaket i Klubbhuset med 
brasa och snö.

KLUBBKOMMITTÉN
Klubbkommittén ansvarar i första 
hand för två stora sammankomster på 
Ekholmen, midsommar samt Kräftski-

-
rangeras i samarbete med DSV.
Därutöver ordnar vi med förtäring till 
årsmöte, vårmöte, höstmöte samt 

Verksamhetsberättelse 2013
Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden 2013-01-01 – 2013-12-31



informationsmöte för nya medlemmar 
på vår och höst. Vi ordnar även en 
Funktionärsträff i slutet av februari då 
vi bjuder in alla funktionärer på mid-

brukar dra till sig över 100 deltagare 
till den traditionsenliga lunchen på 
ängen och ett 40-tal brukar komma till 
Kräftskivan som hålls i Klubbhuset på 
Ekholmen. Klubbkommittén har även 
hand om försäljning av våra klubbva-
ror som består av olika väskor, kepsar, 
t-shirts och pikétröjor, alla med en bro-
derad eller tryckt VSS vimpel. Lagret 
är ganska välfyllt nu med olika färger 
och storlekar på klubbvarorna.

TEKNISKA KOMMITTÉN
2013 var rensandets och gallrandets 
år. Grenar som hotade cafégäster och 
Klubbhuset sågades ner, sly och vass 
klipptes på och vid piren. Jolleplatt-
formen lagades och alla gamla jollar 
som låg där plockades bort. Förrådet 
under Klubbhuset tömdes och en stor 
mängd metallskrot forslades bort. 
Många handlingskraftiga medlemmar 
gjorde detta och mycket annat.

EKHOLMEN
Säsongen inleddes vid öppnings-
helgen med sedvanlig städning av 
Ekholmen för att få ön inbjudande för 
besökare. I arbetet ingick att sätta 
på el till bryggorna, sätta fram grillen, 
sätta fram kafémöblerna på terras-
sen, montera y-bommarna till Plåtis 
och sjösätta bryggan i Ormviken. 
Under året har bastuaggregatet bytts 
ut då det gamla hade rostat sönder. 
Till Juniorbaracken har ett torkskåp 
inhandlats och installerats. Medlem-
men Björn Andersson har målat om 
toaletthytterna så att de blivit fräscha. 
Vid stängningen på hösten rev vi bort 
det gamla yttertaket på Lillstugan. Till 
hamnvakter på Ekholmen har följande 
personer anlitats: för perioden 10-29/6 
anlitades Gustaf Wallerfelt och Johan-
na Rurling, 30/6-13/7 Malin Rüegger 
och hennes kompis Judia, 14/7-2/8 

4-10/8 Juniorkommittén. Säsongen 
avlutades på sedvanligt sätt med att 
de som tagits fram på våren ställdes 
in igen för vinterförvaring. Hamnavgif-

terna som tagits in i år har varit högre 
än föregående år, troligen beroende 

MILJÖOMBUD
Burkarna är dyra att köpa, målarjob-
bet är kladdigt och resultatet ofta 
tveksamt. I vissa fall dålig effekt, i 
andra fall för mycket gift som läcker 
ut i det vatten vi älskar att segla i. 
Nej, det är nog ganska få som älskar 
båtbottenfärg , det är snarare en färg 
som vi smetar på i brist på bättre al-
ternativ för att hålla båtbotten rimligt 
fri från farthindrande beväxning.  VSS 
medlemmar har beslutat att pröva en 
helt annan metod att sköta båtbotten, 
nämligen: att tvätta bort båtens beväx-
ning i stället för att förgifta den. Därför 
har vi gjutit vår spolplatta där båtarna 
kan tvättas med högtryckstvätt, och 
därför har vi under 2013 grävt ned 
ledningar för spolvatten och köpt in 
de viktigaste och dyraste delarna i 
den reningsutrustning som ska rena 
spolvattnet. Slutmontering med bland 
annat rörmokeri och elinstallation 
återstår. samt en mindre tillbyggnad 
av förrådshuset, där utrustningen 
ska placeras. Sedan återstår det vik-
tigaste, intrimning av anläggningen 
och utbildning av medlemmar som vill 
bidra i miljöarbetet. Under året som 
gått har Stockholms kommun gjort 
miljötillsyn med noggrann kontroll på 
plats på Hundudden och vi kan glada 
notera att betyget blir med beröm 
godkänt. Arbetet fortsätter med bland 
annat anskaffning av utrustning för att 
ta hand om  eventuellt oljespill.

SEGLAR-VIKINGEN
Seglar-Vikingen har utkommit med 
fyra nummer under året. Redaktions-
arbetet har fungerat väl. En matrikel 
har utgivits.
 
ARKIV OCH BIBLIOTEK
Under året har sorterings- och under-
hållsarbete utförts. Seglar-Vikingen 
har kompletterats på Sjöhistoriska 
museet och kopior av våra bilder i 
VSS fotoalbum som tagits av Oscar 
Norberg, har överlämnats till museet 
inför en utställning om Oscar Norberg 
som båtfotograf.

KLUBBHUSET
Posten som klubbhusvärd har varit 
vakant under året men klubbhuset har 
hjälpligt tagits omhand av sekretera-
ren med benäget bistånd av Ingegerd 
Norén och Lotta Ruegger. Birgitta 
Kriström skänkte under året små sil-
verpriser i form av ljushållare till bor-
den i Klubbhuset och sekreteraren har 
köpt nya löpare. Städningen sköts av 
ett städbolag.

HEMSIDAN
Under 2013 har ett nytt program 
för hemsidan används, för att mäta 
statistiken över de faktiska besöken. 
Personer som inte bara hamnat där av 
misstag, utan verkligen läst något och 
gått vidare till andra sidor redovisas. 
Därför är besökssiffrorna betydligt 
lägre än tidigare år men de visar verk-
ligheten. Totalt besöktes hemsidan 
18 956 gånger jämfört med 2012 då 
hemsidan besöktes 40.836 gånger. 
För 2013 blir det i genomsnitt cirka 52 
besök per dag, jämfört med 2012 då 
det var cirka 112 besök per dag. Un-

gånger med 2823 besök, därefter kom 
september med 2388 besök, följt av 
maj/juni med 2010 besök respektive 
2008 besök. Januari var den månad 
som uppvisade minst besök med 

under året skett kl 15.00, därefter kl 
17.00, och sedan kvälls och nattetid 
22.00–01.00. De mest besökta sidor-
na var förutom startsidan, Juniorsidan, 
Inloggningssidan med information om 
sjösättning och upptagning, Hamn & 
Varv och därefter Fotoalbumen, Kapp-
segling, Program och DSV. 
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 
vakant/ tillförordnad Silvija Brandell

Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden 2013-01-01 – 2013-12-31

Verksamhetsberättelse 2013

7

Christian Falk
Anders Kriström
Sven Lagerberg
Jonas Ericson
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VSS Resultaträkning 2013 & Budget 2014

Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014
Intäkter

Medlemsavgifter
Medlemsavgift och Båtavgift 332.270 335.000 345.960 340.000
Inträdesavgift 18.000 20.000 19.800 20.000
Investeringsbidrag 22.000 30.000 25.000 25.000

Ham &varv
Vinterplats 594.042 630.000 606.650 625.000
Skåp-och förrådsavgift 34.115 32.000 33.895 32.000
Slip/Kran/Elavgift 14.857 15.000 22.775 20.000
Flyttning av båt/båt på hamnplan 12.780 0 2.800 0
Sommarplats 523.274 550.000 538.337 550.000
Båt på Hamnplan 0 0 19.500 0
Ekholmsavgifter 36.300 40.000 44.444 40.000

Kommittéer
Klubbkommittén 311 0 2.980 0
Kappseglingskommittén 20.150 41.000 46.400 15.000
Junior & Jollekommittén Not 1 167.545 225.000 156.650 190.000

Uthyrning
Uthyrning Klubbhus 3.000 0 7.000 0
Uthyrning Kruthus 39.195 50.000 57.700 50.000

Övrigt
Försäljning klubbvaror 6.260 6.000 6.140 5.000
Utebliven arbetsplikt 130.622 130.000 113.187 110.000
Utebliven nattvakt 16.000 0 14.500 0
Friköpt nattvakt 27.000 25.000 54.000 25.000
Vattenavgift DMK&SXK 5.575 8.000 16.150 10.000
statliga bidrag Not 2 370.887 10.000 5.309 6.000
Övriga intäkter 210 0 4.300 4.000

S:a Rörelseintäkter 2.374.393 2.147.000 2.143.477 2.067.000

Kostnader

Hamn & Varv
Hyra Mark/Ponton -305.021 -305.000 -297.342 -300.000
Hyra Kruthus -27.492 -27.000 -27.588 -28.000
SUB drift/ underhåll -42.996 -20.000 -22.939 -25.000
Sophämtning Varv Not 3 -50.542 -50.000 -46.171 -60.000
El Varv -147.753 -145.000 -148.945 -145.000
Vatten Varv -19.061 -20.000 -22.403 -20.000
Telefon Klubbhus+Kruthus -2.008 -2.000 -1.954 -2.000
Telefon Hamnkapten+Intendent -1.329 -2.000 -1.493 -2.000
Extern bevakning -4.630 -5.000 -2.400 -5.000
Underhåll varv -90.049 -80.000 -52.866 -85.000
Underhåll Bojar -51.800 -60.000 -100.000 -55.000
Miljöförbättrande åtgärder Not 4 -310.000 -5.000 -1.000 -8.000
Klubbåtar -14.663 -20.000 -62.905 -20.000
Drift & underhåll Klubbhus Not 5 -91.387 -75.000 -76.216 -90.000
Drift & underhåll Kruthuset -1.695 -3.000 0 -3.000
Underhåll förrådshuset 0 -2.000 0 -2.000
Underhåll  subliftgarage 0 -2.000 0 -2.000

S:a Hamn & Varv -1.160.426 -823.000 -864.222 -852.000
Ekholmen

Hyra ponton Ekholmen -20.328 -21.000 -20.328 -21.000
Underhåll Ekholmen Not 6 -139.894 -60.000 -47.639 -60.000
Drift Ekholmen -8.145 -10.000 -6.477 -10.000
Sophämtning Ekholmen -15.703 -20.000 -18.773 -20.000
El Ekholmen -5.695 -15.000 -12.319 -15.000
Förbrukningsinventarier 0 -6.000 0 0
Telefon Ekholmen -1.818 -2.500 -2.289 -2.500

S:a Ekholmen -191.583 -134.500 -107.825 -128.500
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VSS Resultaträkning 2013 & Budget 2014

Administration
kontorsmaterial -5.618 -5.000 -1.728 -3.000
Trycksaker/Kopieringskostnader -10.418 -8.000 -10.048 -10.000
Vikingen & matrikel Not 7 -66.125 -65.000 -54.611 -55.000
Telefon kansli,08-6625769 -4.225 -4.500 -5.094 -5.000
Internet, hemsida, epost -5.896 -7.000 -6.045 -6.000
Porto -9.984 -10.000 -14.503 -15.000
Försäkringar -85.662 -85.000 -77.179 -80.000
Avskrivna medlemsfodringar 0 0 -2.572 0
Förbrukningsinventarier Not 8 0 -5.000 -60.000
Arvode kanslist -207.160 -210.000 -208.393 -210.000
övriga konsultarvoden Not 9 0 0 -1.802 -2.000
Avgift post & bank -2.529 -3.000 -2.884 -3.000

S:a Administration -397.617 -402.500 -384.859 -449.000

Kommittéer &möten
Junior & jollekomm. -65.162 -110.000 -45.718 -76.000
Kappseglingskomm. -21.476 -45.500 -45.285 -15.000
Klubbkomm. -24.270 -15.000 -8.066 -20.000
Möten & Sammankomster -24.783 -25.000 -20.259 -25.000

Övrigt
Kurser & utbildningar 0 -5.000 -8.180 -17.000
Förbundsavgifter -43.420 -45.000 -43.420 -45.000
Marknadsföring 0 -5.000 0 -5.000
Klubbvaror -34.593 0 -4.394 0
Övr kostnader -25.866 0 0 0
Gåvor & uppvaktningar 0 -5.000 0 -5.000

Arvoden &ersättningar
Löner 0 0 0 0
Arvode styrelsen -8.991 -9.000 -8.991 -9.000
arvode juniorkommitteen -100.060 -106.000 -63.490 -65.000
Nattvakt ,midsommar -3.996 -4.000 -5.994 -4.000
Extra nattvakt 0 0 0 0
Milersättning -569 -3.000 0 -3.000
sociala avgifter -2.233 0 0

S:a Arvoden & ersättningar -115.849 -122.000 -78.475 -81.000

S:a Rörelsens kostnader -2.105.045 -1.737.500 -1.610.703 -1.718.500

Rörelseresultat före avskrivningar 269.348 409.500 532.774 348.500
Avskrivningar

Avskrivningar Inventarier -23.191 -30.000 0 0
Avskrivningar båtar Not 10 -92.474 -105.000 -108.804 -129.000
Avskrivningar förrådshus 0 0 0 0
Avskrivningar Sublift+subliftsystem -195.433 -196.000 -195.433 -196.000
Avskrivningar Klubbhus -28.200 -28.000 -28.200 -28.000
Avskrivningar Ny el på pontonen -20.000 0 0
Avskrivningar reningsanl. spolpl. Not 11 -30.000 0 0

S:a Avskrivningar -339.298 -409.000 -332.437 -353.000

Rörelseresultat efter avskrivningar -69.950 500 200.337 -4.500

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 16.178 10.000 5.700 5.000
Ränteintäkter skattekonto 0 0
Utdelning &värdeminskning aktier 8.438 0 16.118 0

S:a Räntor och liknande resultatposter 24.616 10.000 21.818 5.000

Resultat före skatt -45.334 10.500 222.155 500

Efterskänkta lån 4.000 0 0 0
Årets skatt 0 0 0 0
Förra årets skatt 0 0 0 0

S:a Skatt & extraordinära intäkter 4.000 0

Redovisat resultat -41.334 10.500 222.155 500

Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014
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VSS Balansräkning 2013

S:a anläggningstillgångar 2.011.268 1.760.481

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

S:a Tillgångar 3.077.644 3.158.022

Anläggningstillgångar
Ekholmen, fastighet 136.500 136.500
Hundudden, förrådsbyggnad 23.500 23.500
Hundudden, klubbhus 1.410.000 1.410.000
Ack. Avskrivningar byggnader -1.037.500 -1.065.700
Sublift 1.418.725 1.418.725
Ack avskr sublift -567.488 -709.360
Subliftssystem 245.606 245.606
Ack avskr subliftssystem -98.244 -122.805
Subliftsgarage 290.000 290.000
Ack avskr subliftsgarage -87.000 -116.000
Inventarier Hundudden 129.703 129.703
Ack avskrivningar inventarier -129.703 -129.703
Inventarier  Ekholmen 19.430 19.430
ack. avskr inventarier Ekholmen -19.430 -19.430
Inventarier Båtar 462.367 544.017
Ack avskr inventarier Båtar -185.198 -294.002

Lager klubbvaror 22.320 27.320
Pågående arbete LOVA-projektet 216.281 529.290
Medlemsfordringar

Fordran senaste AP 17.937 10.750
Fordran senaste SP 3.890 0
Fordran senaste VP 12.507 2.744
Fordran senaste Nattvakt 0 10.500
Förutbetalda kostn & upplupna intäkter 110.216 111.190

kortfristiga placeringar
Aktier 27.570 42.315

Kassa &Bank
Handkassa kommittéer 4.118 1.827
Plusgiro &bank 651.537 661.605

S:a omsättningstillgångar 1.066.376 1.397.541

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Fri aktivitetsfond -135.894 -135.894
Fri investeringsfond -534.634 -534.634
Fri underhållsfond -547.859 -547.859
Balanserad vinst/förlust -85.158 -43.824
Årets resultat 41.334 -222.155

S:a Eget kapital -1.262.211 -1.484.366

Långfristiga skulder
Villkorat statligt miljöbidrag -106.050 -106.050
Subliftslån 2009 -826.000 -657.000
Medlemslån 1991 -447.000 -447.000

S:a långfristiga skulder -1.379.050 -1.210.050

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -43.368 -53.805
Skulder medlemmar mfl 0 0
Förutbetalde vinterplatsavgifter -334.195 -345.002
Upplupna kost & förutbet int -58.820 -64.799

S:a Eget kapital &skulder -3.077.644 -3.158.022

S:a kortfristiga skulder -436.383 -463.606

2012.12.31 2013.12.31
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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 2013 SAMT BUDGET 2014

1. Något färre läger än budgeterat.
2. LOK-stöd från RF till juniorverksamheten.

4. Budget -14: inköp oljeduk samt driftkostnad ren. anl. spolplatta.
5. Budget -14: normala driftkostnader + inköp/installation luftvärmepump.

7. Nytt tryckeri gav lägre kostnad.
8. Budget -14: inköp hjärtstartare samt högtryckstvätt till spolplatta.
9. Juristarvode för att driva medlemsskulder hos kronofogden.
10.  Planerade inköp -14: 4 optimister samt en liten RIB.
11.  Hela spolplatteprojektet ligger som pågående arbete i balansräkningen 
 tills det är helt klart.

STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTAT 2013 & BUDGET 2014

Årets oväntade överskott på 222.155 SEK relaterar på intäktssidan främst till 
oväntat höga intäkter för utebliven nattvakt, friköpt nattvakt samt avgifter för båt 
på hamnplan utan renoveringsplan, juniorkommittén hade lite lägre intäkt än 

budgeterade underhållsprojekt både på varvet och på Ekholmen aldrig utförda, 
vissa kostnader har gått ner, som t.ex. försäkringskostnad och tryckkostnad 
Seglar-Vikingen, samt juniorkommitténs kostnader. Antal medlemmar har i stort 
sett varit konstant.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2013 ÅRS BUDGETFÖRSLAG
- Oförändrade avgifter
- Normal genomströmning av medlemmar
- Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen
- Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning
- Nattvakt enligt regelverket

underhållsarbeten som fans med i 2013 års budget.

STYRELSEN FÖRSLAG TILL DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 2013-12-31

VSS styrelse i februari 2014
Bengt Janson  Thomas Michélsen Per Jutemar  
Helga Rudhe  Christian Falk  Anders Kriström
Sven Lagerberg Jonas Ericsson

Till årsmötets förfogande står följande förlustbehandling:

Balanserade vinstmedel     43.824
Årets vinst   222.155
    265.979

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten överförs i ny räkning till balanserad 
vinst 265.979.

Kassören informerar:
- Sommarplats faktureras sista veckan i februari, sista betalningsdag 15 april.
- Efter förfallodagen går obetalda sommarplatser till sommarplatskön.
- Medlemsavgift + båtavgift faktureras veckan efter årsmötet, sista 
   betalningsdag 15 maj.
- Vinterplats faktureras i mitten av augusti, sista betalningsdag 15 september.
- Efter förfallodagen går obetalda vinterplatser till vinterplatskön.
- Ev. missad arbetsplikt el. nattvakt faktureras sista veckan i oktober, förfallodag  
  1 december.
- Båtar med skulder sjösätts respektive torrsätts inte.
Är du sent ute, gör en internetbetalning och ta med dig kvittot, vi hanterar inte 
kontanter på varvet.
   

Kassören
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Förslag till avgifter 2014
MEDLEMMAR
Engångsavgifter        Kronor

Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år)...........................600
Investeringsavgift (ny medlem med båtplats)......................2 000
Medlemsnyckel...................................................................100

Årsavgifter
Senior, (över 19 år), inkl. familj....................................................440
Båtavgift.................................................................................440
Junior, (ej familjemedlem).......................................................150

Övriga avgifter
Påminnelseavgift ......................................................................50
(efter 1 påminnelse går ärendet till inkasso)
Utebliven nattvaktstjänst  (2  personer).................................3 500
Utebliven nattvaktstjänst (1 person)....................................1 500
Friköp från nattvaktstjänst...................................................3 000
Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt...........................1 000
Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt.............................500
Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud................3 500
Ej fullgjord arbetsplikt (per timme)............................................125

 Båtägare närvarande....................................................500
 Båtägare ej närvarande.............................................1 000

 Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen.......1 000/mån
Plats i förrådshus...................................................................1 155
Förvaringsskåp.......................................................................110

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

vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga 
ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägar-
skapet 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 antingen 
seniorer (över 19 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 25-årigt 
medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter 
men betalar båtavgift.
Nattvaktsplikt 
sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att 

För regelverket 
kring nattvakt se artikel i Seglar-Vikingen nr 1/2014.
Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 timmar, 
båt i hamn med 4 timmar samt båt på varv 4 timmar, totalt 10 tim-

och en av dessa.
BÅTAR
Varvsavgifter

Vinterhyra - fast och rörlig del     Kronor
Fast del per båt........................................................................350
Rörlig del per m2, längd x bredd...............................................140
Möjlighet att köpa extra bredd 2dm (1+1) som debiteras med 
samma kvm-pris som vinterplats.
Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm)......................110

Segeljollar sommartid på hamnplan (juniorer 0 kr)................300
Segeljollar vintertid på avsedd plats (juniorer 0 kr)...............300
Flerskrovsbåtar sommartid på hamnplan.............................1 000
Flerskrovsbåtar vintertid på piren........................................1 000

efter sista ordinarie sjösättningsdag. I annat fall kan avgift komma 
att faktureras enl. Reglementet 3.17

Sommarplats på hamnplan................................................1 000
Vinterplats Starbåt på piren................................................1 500

-
ringsavgift samt har ordinarie nattvakt och arbetsplikt. Ingen 
investeringsavgift.
Hamnavgifter

Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm)........................................110
Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land,
inkl. kranavgift......................................................................1 000
Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka)...................40
Vinterplats i hamn exklusive el.............................................1 680

Elavgifter
Ekholmen, (per dygn) Ej medlem...............................................20
Medlem gratis
Hamn under vinter
Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskäl-
lan
Kontrollavgift (elförbrukning)...................................................500

Dröjsmålsränta 
Referensränta......................................................................+8%

Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till 
medlemskap i Sällskapet. Utlån och/elller uthyrning utan Sällska-
pets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare 

-
vändigt.
Regler för sommar- och vinterplatser 
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 vinter-
plats har en frivecka i hamnen före upptagning & efter sjösättning.
Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar 
eluttag utöver överenskommelse.

Besökare
Sjösättning & upptagning med trailer på ramp........................500
Sjösättning & upptagn. med slipvagn inkl högtryckstvätt...1 500
Högtryckstvätt  av båt på trailer på spolplattan......................500
Sjösättning & upptagning med  pelarkran..............................1 000
Sjösättning med pelarkran.......................................................500

EKHOLMEN
Hamnavgifter (gäller ej medlem med registrerad båt)

Dygnsavgift, (> 6 tim)
Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk.............................170
övriga ......................................................................................120
Dagavgift, (0-6 timmar)
Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk...............................120
övriga....................................................................................70

Bastuavgift (medlem inklusive gäster, ingen avgift)
Ickemedlemmar, (per sällskap)...............................................100

Logi (per dygn)
Medlem, (kojplats).....................................................................30
Gäst till medlem, (kojplats)........................................................50
Lillstugan, (enbart medlemmar)..............................................100

Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor 
för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrovmärkning 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 bad 

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

Styrelsen för VSS
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Styrelse:
Ordförande
Bengt Jansson  kvarstår 1 år
Vice ordförande
Vakant   nyval 2 år
Kassör
Per Jutemar  omval 2 år
Sekreterare
Helga Rudhe  kvarstår 1 år
Intendent   
Vakant   nyval 1 år
Hamnkapten  
Jonas Ericsson  omval 2 år
Klubbmästare
Claus Meijer  nyval 2 år
Ledamot och Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström  omval 2 år
Ledamot
Sven Lagerberg  kvarstår 1 år

Båtbesiktningskommittén
Bengt Jansson sk  kvarstår 1 år
Helga Rudhe  kvarstår 1 år
Jon Högblom  omval 2 år
Christian Falk  nyval 2 år

Juniorkommittén
Sven Lagerberg  kvarstår 1 år
August Falck   kvarstår 1 år 
Regine Larsson  kvarstår 1 år

Vincent Larsson  kvarstår 1 år
Grete Rottböll Sund  kvarstår 1 år
Christer Martin Löv  kvarstår 1 år
Kalle Palmqvist  kvarstår 1 år
Marcus Aspenberg  omval 2 år
Anders Larsson  omval 2 år
Jenni Laukanen  nyval 2 år

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund  omval 2 år

1:e vice hamnkapten
Mats Johansson   omval 1 år 
 
2:e vice hamnkapten
Vakant   nyval 2 år

Hamnförmän 
Bo Johansson  kvarstår 1 år
Henning Mueller  kvarstår 1 år
Johan Wallander  kvarstår 1 år
Jens Engman  kvarstår 1 år
Eric Sandström  kvarstår 1 år
Lars Westergren  omval 2 år
Henrik Wallander  omval 2 år
Klas Sporre  omval 2 år
Hans Lindgren  omval 2 år 
Nina Betzler   omval 2 år
Rune Olsson  omval 2 år
Frida Stålbom  nyval 2 år

Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström sk  omval 2 år
Anders Kriström  omval 2 år
Arne Stohm  omval 2 år
Johan Rasin  omval 2 år
Kimmo Arnold-Larsen omval 2 år
Curt Gelin  omval 2 år
Leif Ahlqvist  kvarstår 1 år
Thomas Kjaerboe  kvarstår 1 år
Johan Nordenberg  kvarstår 1 år
Henrik Spångberg  kvarstår 1 år
Herman Gassner.J  kvarstår 1 år
Björn Andersson  kvarstår 1 år
Dan Yngve  kvarstår 1 år
Lave Fischer  kvarstår 1 år
Kenneth Höglund  kvarstår 1 år
Thomas Nilsson  kvarstår 1 år
Tomas Bergstedt  nyval 2 år
Ulf Drewert  nyval 2 år

Revisorer
Olle Johannesson sk omval 2 år
Svante Tegbäck  kvarstår 1 år

Revisorssuppleanter
Regine Larsson  kvarstår 1 år
Thomas Nilsson  omval 2 år

Klubbkommitté
Claus Meyer sk  nyval 2 år
Anders Olsen  kvarstår 1 år
Vakant   nyval 2 år
Vakant   nyval 2 år

Mätningsman
Anders Kriström  kvarstår 1 år

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö
Anders Kriström  kvarstår 1 år

Tekniska kommittén
Vakant sk   nyval 
Peter Rosengren  kvarstår 1 år
Sven Löfgren  kvarstår 1 år
Silvija Brandell  kvarstår 1 år
Erland Westerlund  kvarstår 1 år
Olle Ström  kvarstår 1 år
Rune Olsson  omval 2 år
Gustaf Schröderheim omval 2 år
Hans Jern  omval 2 år
Vakant   nyval 2 år

Bojansvarig
Bengt Pettersson  omval 2 år

Miljöombud  
Thomas Michélsen sk omval 2 år
Björn Dahlström  kvarstår 1 år

Medaljkommittén
Lars Norén sk  omval 3 år
Thomas Kjaerboe  kvarstår 1 år
Lennart Angeli  kvarstår 1 år
Karin Svärd  kvarstår 1 år
Göran Svensson  nyval 3 år

Utbildningskommitté
Bo Samuelsson  kvarstår 1 år

Seglar-Vikingen
Carl Jorns sk  kvarstår 1 år 
Isabell Steger  kvarstår 1 år
Sven Öberg  omval 2 år
   
Arkivarie
Ola Jarder  kvarstår 1 år

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

Breddseglingskommittén
Mathias Rönbeck  kvarstår 1 år

Stadgekommittén
Johan Obel sk  omval 2 år
Ola Jarder  omval 2 år
Lars Norén  kvarstår 1 år
Jan Detthoff  nyval 1 år

Webbmaster
Karin Svärd  omval 2 år

Klubbhusansvarig
Lotta Rüegger  nyval 2 år 

Ansvarig för klubbåtar
Vakant   nyval 2 år

Ansvarig för sublift
Curt Sivers sk  kvarstår 1 år
Rune Olsson  omval 2 år
Gunnar Jansson  kvarstår 1 år

Fadderansvarig
Donald Bratt   nyval 2 år

Valberedningen har bestått av

Birgitta Kriström sk
Bengt Pettersson
Mathias Rönbeck
Einar Hallberg
Anders Alheden 
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Arbetsplikt och nattvaktsplikt

Den mest påtagliga förändringen 
2013 var tillskottet av 7 nya natt-

-
gare åtta starbåtsägare. Därigenom 
kunde antalet vakanta nätter ytterli-
gare sjunka från den låga nivån som 
uppnåtts 2012. I övrigt vände tyvärr 
utvecklingen mot minskande antal 
friköp som istället ökade oroväck-
ande mycket.   

En bidragande orsak till de många 
friköpen var att några medlemmar som 
inte bokat nattvaktspass och heller inte 
gått nattvakt ändå med diverse argu-
ment i det längsta hävdade att de inte 
avsett att friköpa sig. Hade de haft klart 
för sig reglernas obönhörlighet hade 
vi kanske haft några friköp färre. Detta 
förklarar nog ändå inte helt det ökade 
antalet. Det verkar som att vi behöver 
ta fram blåslampan till nästa säsong, 
hur det nu skall gå till. Att döma av det 
höga tonläge som i vissa fall har varit 
tycks ändå en extra onödig utgift om 
3000 kr svida ordentligt.
Antalet båtar i hamnen har i alla fall 
återgått till den högre nivå som rådde 
2009-2010. 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 må-
nads 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 sommaren och att båtä-
garen i slutet av sommaren meddelar 
kansliet att båten sålts i början av som-
maren och därför i förekommande fall 
inte vill betala för friköp eftersom båten 
haft en ny ägare. För att undvika den 
sortens knivigheter har jag i somras 
utgått från datum då man meddelat 
kansliet om försäljningen. Detta verkar 

-
diga båtar i hamnen.
I år har ingen medlem gått annan natt 
än den han bokat. Det skall ju lite till 
för att det händer att man gör det utan 
att det uppdagas direkt. Jag kommer 
i alla fall att fortsätta att kräva skriftligt 
via email eller på papper vid bokning 

per telefon sedan listan tagits ned. 
Enligt reglerna skall ju bokning ske se-
nast sista sjösättningsdag. Men detta 
går ju inte för dem som får sin som-
marplats senare på sommaren (men 
före 1 juli). Men de som har vinterplats 
och besöker varvet åtminstone vid sin 
sjösättning, har i alla fall möjlighet att 
boka sin plats i tid. 
Jag vill också påminna om att ändring-
ar av bokat pass debiteras med 500 kr. 
För att undvika detta har man möjlig-
het 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.
I fjol påminde jag om att den som inte 
bokat sitt pass innan listan tagits ned 
enligt reglerna skall faktureras 3000 kr. 
Att då höra av sig senare och ångra 
sig borde räknas som en ändring och 
faktureras 500 kr. Detta hade vi sett 

-
som vi ju hellre vill ha nattvaktspassen 
besatta än att få in de 500 kronorna. 
Säkrast vore ändå att boka passet i 
tid. Detta verkar också ha sjunkit in 

-
kordmånga bokningar på listan innan 
den togs ned 2013. Vi får hoppas att 
detta står sig även i år, annars får jag 
lov sätta mitt hot om striktare regel-
uppfyllnad härvidlag i verket.

Vi får numera 17 
vakter från DMK, 
om alla går. Det 
har emellertid 
försports en viss 
oro från DMK 
att vi inte vaktar 
deras brygga 
så noga. Därför 
har de lagt ut 
en logglista som 
alla nattvakter 
skall notera sig 
på under pas-
set. Men i som-
ras saknades 
namnteckningar 
från hela 73 av 
VSS:s nattvakter 

i DMK:s logg. Drar vi bort en vakant 
natt och fyra uteblivna är det fortfa-
rande 66 vikingar som gått nattvakt 
men ändå inte satt upp sig på DMK:s 
logg. Detta trots att det står så tydligt 
som det kan stå i nattvaktsinstruktio-
nen att detta skall göras. 2013 sjönk till 
yttermera visso en av DMK:s båtar när 
VSS vaktade. Detta är naturligtvis inte 
ägnat att minska deras oro att deras 
brygga blir styvmoderligt behandlad. 
Sedan är ju förstås frågan vad natt-
vakten skall göra när han upptäcker 
läckage och svaret borde vara: att 
ringa båtägaren. För att möjliggöra 
detta behövs en lista med telefonnum-
mer knutna till båtplatserna för DMK:s 
båtar, vilket jag får försöka ordna fram. 
Samt att se över nattvaktsinstruktionen 
ytterligare än gång. Och…..ja det var 
en plastbåt som sjönk!

Till sist önskar jag alla en lyckad seg-
lingssommar.

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

Svante Wiklund
Nattvaktsansvarig

Nattvaktssäsongen 2013 – en återblick

2013 2012 2011 2010 2009

Antal vikingar som gått 160 164 164 160 156

Antal vikingar som uteblivit 4 4 3 5 3

Friköpta 23 13 11 18 25

Styrelse och nattvaktsansvarig 8 9 10 9 9

Befriade pga ålder, sjukdom etc 2 4 6 9 9

Friår 4 - - - -

Summa = Antal sommarplatser 201 194 194 201 202

Antal vikingar som gått 160 164 164 160 156

Antal DMK:are som gått 16 17 10 10 9

Frivilliga nattvakter
              

1
              

2
              

0 5 2

Antal uteblivna vikingar 4 4 3 5 3

Antal uteblivna DMK:are 1 1 1 1 2

Vakanta nätter 1 3 12 4 4

Summa = Antal nätter enligt lista 183 191 190 185 176
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Bokningslista för nattvaktspass 2014

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 2014

Bokningslistan sätts i år upp i Klubb-
huset lördagen den 15 mars kl 11:00.
Alla som vill gå nattvaktspass skall skri-
va upp sig. 2013 blev listan fullbokad 
vid Vårmötet i Klubbhuset. Dessförin-
nan hade det aldrig hänt att listan varit 

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 
kommer då att lyftas in på de uppkomna 
lediga platserna. 2013 utdelades fyra 
friår. Dessförinnan hade inga friår kun-
nat delas på sex år. Slutsatsen är väl 
inte glasklar, men helt omöjlig att vi får 
några friår är det väl inte. Men om du 
känner på dig att du ligger i topp på me-
ritlistan, skall du tänka på att det brukar 
dyka upp senfärdiga medlemmar som 
ångrar sitt friköp. Har du då redan gått 
ditt pass måste jag ju ta näste person i 
turordningslistan istället.

De som inte skrivit upp sig på listan när 
denna tages ned, på kvällen den sista 
sjösättningsdagen, har genom detta 
friköpt sig från nattvaktsplikten 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 som 

dem 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. 

tappra vikingar som gått 10 år i följd 
utan friår eller att ha uteblivit, som har 
första tjing.
Att tänka på inför nattvaktspasset: Pas-
set börjar kl 22:00. I nattvaktspärmen, 

noga. Där står bl.a. en uppmaning till 

nattvakten att fylla i rapportblanketten 
noga, med båda vakternas namn och 
telefonnummer samt att skriva under 
rapporten. Korrekt ifylld rapport är ett 
villkor för att passet skall godkännas. 
Underkänt pass leder till att den med-
lem som är ansvarig för nattvaktspas-
set faktureras enligt regler angivna på 
annan plats i denna tidning. För att få 
godkänt för två vakter krävs två under-
skrifter.

Vidare har DMK en logg i en grön brev-
låda, som måste fyllas i som kvitto på 
att vi varit på deras brygga!
Jag kommer att lägga in en passus i 
instruktionen att du uppmanas ringa och 
påminna nästa nattvakt. En förutsätt-
ning för att du skall bli påmind är natur-
ligtvis att du antecknat ditt mobilnum-
mer på bokningslistan.

Frågor besvaras efter förmåga av
Svante Wiklund
Tel 070 4443991 eller 08 256636
Email svante.wiklund@bredband.net
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Arbetsplikt 2014

Nattvaktsplikt 2014
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

10-11
13

17-18 
20
10

9
13-14 
20-21 
25-26

26



17

Motion

Bakgrund
Alla vi som registrerat våra båtar i 
Vikingarnas Segel Sällskap, har gjort 
det för att vi önskar få något tillbaka 
av VSS och därmed utnyttjar vi också 
tillgångar som har byggts upp under 
en lång tid. VSS största intäktsposter 
är intäkterna för sommar- och vinter-
platser. Det är dessa medel som har 

Hundudden och på vår klubbholme 
Ekholmen. Den största investeringen 
under senare decennier på Ekholmen 
är strandbryggan som invigdes år 1995 
och som kostade ca 500 000 kr. Allt 
sedan dess har vi med glädje noterat 

och gärna återkommer. Detta är i sig 
inte så märkligt med tanke på Ekholm-
ens stora naturvärden, dess strateg-
iska läge mellan Furusunds- och Sand-
hamnsleden samt ett lagom avstånd 
både från Stockholm och klubbhamnar 
och marinor i Trälhavet. 
Intäkterna för Ekholmen uppgår till ca 
40.000 kr per år och består av gäst-
hamnsavgifter. För att kunna ligga vid 
Ekholmen, utan att betala gästhamns-
avgift, krävs att båten är registrerad i 
VSS. För den som registrerat sin båt 
enbart för att kunna utnyttja Ekholmen, 
uppgick avgiften år 2013 till 880 kr, be-
stående av medlemsavgift för senior 
på 440 kr samt båtavgift på 440 kr. 
Kostnaderna för Ekholmen uppgick 
år 2012 till 191.000 kr. Då ingick 
ca 50.000 kr för reparation och nya 
förtöjningar till den södra pontonen. 
Enbart kostnaden för reparationen var 
alltså större än gästhamnsintäkterna. 
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ek-
holmen bär inte sig själv ekonomiskt, 
utan är helt beroende av intäkter från 
vår hamn- och varvsanläggning på 
Hundudden, som består huvudsakligen 
av intäkter från medlemmar med som-
mar- och vinterplatser.

1. Investeringsavgiften
En medlem med registrerad kölbåt 
som tilldelas en sommar- och/eller 
vinterplats på Hundudden, betalar en 
investeringsavgift på 2.000 kr. Bak-
grunden till avgiften är att även nya 

medlemmar, av rättviseskäl, skall bidra
till de tillgångar som tidigare har byggts
upp. Avgiften infördes i slutet av 
90-talet och ersatte 1991-års medlem-
slån. Investeringsavgiften har varit o-
förändrad på 2.000 kr sedan den inför-
des. Om avgiften skulle följa konsu-
mentprisindex, så skulle den idag vara 
ca 2.500 kr.

För att ett avgiftssystem skall vara håll-
bart över tiden krävs att det uppfattas 
som rättvist, d.v.s. att man betalar för 
de resurser som man utnyttjar och att 
man solidariskt bidrar till de tillgångar 
som andra har byggt upp. Genom att 
utvidga investeringsavgiften, så att den 
betalas av ett större antal båtägare, 
som också utnyttjar Ekholmen, skulle 
vi kunna rätta till de skevheter som 

som det skulle förenklas. Vi skulle 
även försäkra oss om att våra anlägg-
ningar på Ekholmen håller en hög 
standard i framtiden.

2. Gästhamnsavgiften
Det är idag relativt billigt att ligga vid 
Ekholmen; 120 kr/dygn för normalstora 
båtar. Om förslaget nedan avseende 
investeringsavgiften antas, så kommer 
gapet mellan gästhamnsavgiften och
den kostnad det innebär för en medlem 
som registrerat sin båt, endast för att
kunna ligga vid Ekholmen, att öka. Det
här talar för en höjning av gästhamns-

som talar för en höjning.

När gästhamnsavgifter diskuteras så
brukar man jämföra med andra gäst-
hamnar och deras serviceutbud. Ibland 
jämförs vi med t.ex. Sandhamn och 
Waxholm. Det här är en jämförelse 
som leder fel. Vår främsta konkurrens-

gästhamnar att jämföra med i närom-
rådet. Vi kommer alltid att locka till oss 
seglare. En stadig befolkningsökning 
med ett ökat antal seglare, som kanske 
inte ens har en egen klubbholme samt 
närbelägna klubbhamnar och marinor, 
bidrar. Sammantaget motiverar detta 

en höjning av gästhamnsavgiften som
jag ser som ett första steg till en an-
passning av avgiften. 

3. Bastuavgiften
Bastuavgiften är för närvarande 100 kr/
båtsällskap och gäller inte medlemmar 
i VSS. Då ingår veden som ofta är fär-
dighuggen. Mycket billigt för en av 

är ofta lusten att bada bastu större än 
lusten att hugga ved, vilket leder till att
den redan huggna veden snabbt eldas 
upp, utan att det huggs ny ved till föl-
jande bastubadare. Alla bastugäster 
kanske inte vill eller kan hugga ved, 
men då måste vi också ta betalt för den 
service med färdighuggen ved som vi 
erbjuder. En vedeldad bastu kräver en 
större arbetsinsats än en eluppvärmd 
och är man som bastugäst inte be-
redd att acceptera detta, så måste 
detta kompenseras med en högre 
avgift. Även det faktum att bastun är 
vedeldad, motiverar en högre avgift 
och folk söker faktiskt medlemskap 
enbart p.g.a. vedbastun! Efterfrågan 
på bastun är alltså hög och därmed 
också slitaget och snart närmar sig den 
andra renoveringen sedan invigningen 
år 1995. Byte av bastuugnen sker med 
ett intervall på ca 4-5 år. Sammantaget 
motiverar detta en kraftig höjning av 
bastuavgiften. 

Allmänt om avgifterna
Utmaningen för VSS är att ta emot ett
allt större antal besökare till Ekholmen,
inklusive nya kategorier av medlem-
mar, vilket egentligen är ett angenämt 
problem, samtidigt som Sällskapet vilar
på en ideell grund. Besökarna till 
öppnings- och stängningshelgerna, då 
mycket av underhållet utförs, blir där-

prissättning av våra tjänster innebär 
att vi i praktiken subventionerar av-
gifterna med ideellt arbete, vilket be-
tyder att de ideella krafterna utsätts för 
ett hårdare tryck. Dessutom sker en
subventionering mellan medlemsgrup-

annan som subventionerar vår egen 
verksamhet, våra egna avgifter och 

Motion avseende utvidgning och höjning av den s.k. investeringsavgiften 
samt höjning av gästhamns- och bastuavgiften på Ekholmen 



18

vårt eget arbete. När efterfrågan ökar 

gifterna. Vi måste helt enkelt våga ta
betalt! Om vi som ideell förening är 
rädda för att bygga upp för stora över-
skott, så kan detta regleras med stor-
leken på de avgifter vi själva betalar. 
Inom en snar framtid kanske vi måste 
ta hjälp av externa krafter i en högre 
uträckning och då kommer eventuella 
överskott inte att vara något problem.
 
Förslag
1. Investeringsavgiften
Jag föreslår att investeringsavgiften för 
år 2014 höjs till 2.500 kr och att ägarna
till samtliga registrerade kölbåtar i
VSS, förutom de som tidigare har teck-
nat medlemslån eller betalat inves-
teringsavgift, betalar investeringsavgift 
från och med år 2014.

Konsekvenser 
1. för båtägare med registrerad båt 
som har betalat investeringsavgift eller 
tecknat medlemslån: Inga.

2. för båtägare med registrerad båt 
som inte har betalat investeringsavgift 
eller tecknat medlemslån: Betalar in-
vesteringsavgift. 

2. Gästhamnsavgiften
Jag föreslår att samtliga kategorier av
gästhamnsavgifter höjs med 30 kr. 
D.v.s. dygnsavgiften för en normalstor 
båt under 15 m höjs från 120 kr till 
150 kr. 

3. Bastuavgiften
Jag föreslår att bastuavgiften höjs från 
100 kr till 200 kr. 

När man söker medlemskap i VSS så
är inget skäl till detta varken bättre eller
sämre än något annat. Oavsett om
man vill ha en sommar- och/eller 
vinterplats, ligga med sin båt vid Ek-

annan klubb eller i en marina eller om
man endast vill kappsegla för VSS. Alla 
skall känna sig lika mycket välkom-
na i Sällskapet och med ovanstående 
förslag, skulle alla kategorier av båt-
ägare kunna känna en tillfredsställelse 
över att vi alla bidrar solidariskt till VSS 
verksamhet. 

Januari, 2014
Stefan Impola

Styrelsens svar på motionen:

Motionären tar sin utgångspunkt i 
ett rättviseresonemang. VSS bryter 
inte ner olika verksamheter för sär-
redovisning av hur eller om delverk-
samheter bär sina kostnader eller 
inte.  Vi för ett helhetsresonemang 
för vår verksamhet.  Vi ser över vår 
avgiftsstruktur regelbundet just ur 
rättviseraspekten men diskuterar 
givetvis alla parameterar ur ekono-
misk synvinkel i vårt budgetförslag 
till årsmötet.

Motionären yrkar på införande av 
investeringsavgift för medlemmar 
som ej tecknat investeringslån, 

med registrerad båt, utan varken 
vinter- eller sommarplats. Idag är 
dessa medlemmar befriade från 
investeringsavgift. Motivet är bl a 
att tillgången till avgiftsfri värdefull 
hamnplats på Ekholmen väl motive-
rar erläggande av investeringsavgift.
Vidare föreslår motionären en höj-
ning av investeringsavgiften för 
2014 med 500 kr till 2.500 kr/år samt 
en höjning av gästhamnsavgift och 
bastuavgift på Ekholmen.

Styrelsen har viss förståelse för 
införande av investeringsavgift för 
medlemmar enligt ovan – och re-

kommenderar mötet att tillstyrka 
motionen i detta avseende, dock på 
nuvarande nivå. 

Vad gäller de övriga avgifterna för 
gästhamnsplats och bastubad dis-
kuteras dessa alltid i budgetsam-
manhang och styrelsen har inte för-
eslagit någon förändring av dessa 
i budgetförslaget för 2014 – varför 
styrelsen rekommenderar mötet 
avslag av motionen i dessa delar.

Bengt Janson för VSS styrelse

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
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Ekholmen

Den 85:e säsongen för VSS på Ek-
holmen planerar vi att starta 10-11 
maj med öppningshelg. Helgen ef-
ter, 17-18 maj, blir det arbetshelg. 
För mer info om tidpunkterna håll 
uppsikt på VSS hemsida eller på 
anslag i hamnen.

Öppningshelgen startar vi verk-
samheten på ön med att hissa 

Norra ponton. Sedan städar vi bort 
vintern och drar igång allt som varit 
avstängt. Vi plockar fram det som 
ställdes undan i höstas (grill, roddbåt 
och kafémöblerna till altanen). Vi ska 
också göra en undersökning av hur 
vi ska kunna fräscha upp golvet på 

dansbanan. På lördagskvällen bju-
der VSS de som arbetat på middag.

Arbetshelgen kommer vi att börja 
lägga det nya taket på Lillstugan. Vi 
kommer också att börja grundlägga 
för tak över vedförråden vid bastun 
och Klubbhuset. Arbetena på dans-
banan hoppas vi kunna starta. Som 
syns av ovanstående behöver vi 
många händer för att genomföra de 
planerade arbetena.

För att underlätta för juniorläger 
kommer vissa förbättringar som juni-
orkommittén efterfrågat att genom-
föras, bl.a. ska bryggan i Ormviken 
bytas ut.

Glädjande nog har vi fått in många 
anmälningar om intresse av hamn-
vaktssysslan, så det kommer att bli 
både nya och gamla ansikten som 
möter i Klubbhuset under somma-
ren.

Anders
Ekholmsförvaltarna

PS: Glöm inte att meddela om du 
kommer ut till öppningshelgen till 
förvaltarna:
Anders Kriström 070-738 81 59,
e-post a.kristrom@telia.com eller 
Bengt Pettersson 0738-18 80 06

Vårstart på Ekholmen 2014

Förslag till stadgeändring

VSS styrelse föreslår till stadgeändring
VSS styrelse föreslår stadgeändring 
av §2 och §3 enligt nedan. Efter 
diskussion med VSS stadgekom-
mitté har följande förslag utarbetats 
att presenteras på VSS årsmöte. 
Förutsättning för stadgeändring är 
att beslut om detta fattas av två på 
varandra följande medlemsmöten, 
varav ett skall vara årsmöte.

Bakgrunden är följande: VSS styrel-
semöten behandlar alltför ofta frågor 
om hur medlemmar följer stadgar, 
reglemente och ordningsregler. Det 
kan tyckas självklart att om man sö-
ker medlemskap i en förening med 
stadgar och regler skall man förstå 
att man måste följa föreningens 
regler – såsom att betala fastställda 
avgifter, hålla båt i sjövärdigt skick – 
kort sagt följa regelverket. Om man 
inte gör detta kan man bli utesluten 
ur Sällskapet. Styrelsen önskar för 
att förenkla behandlingen av dessa 
besvärliga ärenden, följande för-
ändringar av paragraferna genom 

(se strykning och tillägg i fet stil) att 
texten ändras till: 
§2 
Uteslutning. Medlem får inte ute-
lutas ur Sällskapet av annan anled-
ning än att medlemmen försummat 
att betala stadgade avgifter till 
Sällskapet, motarbetat Sällskapets 
verksamhet eller ändamål, brutit mot 
Sällskapets stadgar, eller uppen-
barligen skadat Sällskapets intres-
sen. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen.

§3 MEDLEMS RÄTTIGHETER 
OCH SKYLDIGHETER
Skyldigheter. Medlem är skyldig 

att ställa sig Sällskapets stadgar, 
reglementen och beslut till efterrät-
telse,

att erlägga av årsmötet beslutade 
avgifter i den ordning styrelsen på-
fordrar,

att hålla i Sällskapet registrerad 
båt, som han äger eller varaktigt dis-
ponerar, fullständigt försäkrad med 

båtansvar och i sjövärdigt skick,
att på båt registrerad i Sällskapet 

föra Vikingarnas Segel Sällskaps 
skrovmärke,

att till styrelsen kansliet anmäla 
adressförändringar,

att anmäla överlåtelse av i Sällska-
pet registrerad båt till kansliet, som 
han ägt eller varaktigt disponerat.

Endast en person får vara angiven 
som ägare (motsv.) till i sällskapet 
registrerad båt. Ägs i Sällskapet re-

samtliga vara medlemmar i Sällska-
pet, varvid endast en av delägarna 
skall registreras som ansvarig för 
båten. I Sällskapet registrerad båt
får inte användas i yrkesmässig
verksamhet. Registrering av 
motorbåt sker undantagsvis efter 
särskild prövning. Högst 10 % av 
i Sällskapet registrerade båtar får 
vara motorbåtar.
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Juniorkommittén

Juli 2013 var en makalös månad. 
Vi lämnade Hundudden bakom 
oss för första gången i vår egen 
segelbåt. 

Vincent Larsson som tålmodigt givit 
min man och mig seglingslektioner 
vågade släppa iväg oss på egen 
hand. Men utan vår elvaårige son 
Ole hade det aldrig gått. 
Stolt stod han nu som kapten vid 
rodret och kommenderade sina för-
äldrar vad som borde göras.

- Pappa ta in fendrarna.
- Mamma nu kan du sätta fast skotet.

Vi gjorde som han sa och allt fung-
erade. Men så hade han också gått 
i Vikingarnas juniorskola sedan han 
var åtta år. Vincent, Jossan, Karin 
och Ellinor hade drillat honom på 

onsdagsseglingarna vår och höst, 
han hade gått alla dagläger i juni och 
växt vidare till en riktigt duktig seg-
lare ute på Ekholmen.
Nu njöt han i fulla drag och utropade

- Mamma vi säljer Riddargatan!
- Vad menar du? Ska vi sälja vår lägen-    
   het?
- Ja, det här är det enda man behöver!

chips eller godis. Havet vinden kall 
potatis och bananer.

Livet är fantastiskt!

Vad stolt jag blev. Så oändligt stolt 
över Vincent och de andra ungdo-
marna som litat så på barnen delat 
med sig av sin kunskap, lett dem hit 

till denna självständighet. Men också 
stolt över klubben som gjort detta 
möjligt och lagt vinn om att skapa 
nya möjligheter för nya generationer.

Så tack allihop!
Och till er vars barn eller barnbarn 
ännu inte fått ta del av detta säger 
jag bara: Anmäl er! Gå in på hemsi-
dan. Något passar säkert.

Onsdagsseglingen från april till juni 
kvällstid, dagsegling i juni efter sko-
lans slut. Eller varför inte läger i juli 
augusti ute på Ekholmen?

Det var bara det jag ville säga.

Grethe Rottböll Sund

Igår Idag Imorgon

‰

} ¥}

Några av barnen och våra ledare i Klubbhuset på Hundudden 
FOTO: Sven Lagerberg Ole och Seth på Ekholmen  FOTO: Sven Lagerberg
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Alla årets kappseglingsaktivite-
ter kommer att koncentreras till 
Hundudden. Detta innebär att 
Vikingaregattan för första gången 
kommer att genomföras vid Hun-

-
de deltagarantal vid Ekholmen. 

Vi hoppas att det ska leda till större 
startfält. Vi hoppas också att de 
aktiviteter som starbåtarna startat 
ska smitta av sig så att många an-
dra också kommer ner och seglar i 
veckorna! 

I och med starbåtarnas aktiviteter 
har VSS anläggning vid Hundudden 
börjat utvecklas till ett riktigt seglar-
centrum mitt inne i Stockholm. Det 
är något som vi måste ta till vara på 
och fortsätta att utveckla.

Vårens kvällsseglingar startar den 
15 maj, samling kl 17.00 vid Klubb-
huset och start kl 18.00. Sedan 
fortsätter kvällsseglingarna varje 
torsdag kväll under våren med start 
kl 18.00 (i samband med helger kan 

andra tider förekomma – kolla på 
starbåtarnas hemsida som kan nås 
via VSS hemsida). Säsongen avslu-
tas den 12 juni. Kvällsseglingarna 
på torsdagar återkommer i augusti 
med start den 15 augusti och håller 
på till den 15 september.

Årets första regatta för kölbåtar 
(Vikingaregattan) blir den 14 - 15 
juni vid Hundudden. I regattan ingår 
Stockholm Star Cup och DM för 
Folkbåtar och IF. Efter lördagens 
seglingar kommer vi att ha sociala 
aktiviteter i hamnen. Planeringen 
är i nuläget inte klar, men kommer 
att presenteras i nästa nummer av 
Seglar-Vikingen.

Den 14 september återkommer jol-
leseglingen Vikingaerövraren, i år 
med utökat antal klasser. Efter seg-
lingarna bjuds seglarna på någon-
ting att äta (tidigare år har det varit 
hamburgare och dricka).

Den 20-21 september avslutas VSS 
kappseglingssäsong med Inbjud-

ningsseglingen med DM för H-båt 
och eventuellt också X99, samt KM 
för alla Vikingar. Regattan avgörs 
som vanligt på Lilla Värtan utanför 
VSS hamn vid Hundudden. Efter 
lördagens seglingar bjuder VSS på 
sedvanligt ’after sail’ (korv och öl/
läsk) för att få fart på eftersnacket 
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 

-
ella inbjudningarna till regattorna 

-
ling. Via hemsidan kan man också 
anmäla sig till seglingarna.

Anders
Kappseglingskommittén

VSS kappseglingar 2014

Inbjudningsseglingen
Klubbmästerskap

DM för H-båt

20-21 sept 2014

Vikingaregattan
DM för Folkbåt & IF
Stockholm Star Cup

14-15 juni 2014

Vikingaerövraren
utökat antal klasser

Optimistjolle mm

14 september 2014

Kappsegling

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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Vikingarnas Segel Sällskap 
Protokoll fört vid VSS Höstmöte 2013-10-24 kl 19.00 i Klubbhuset, VSS varv. 
 
Parentation hölls över de avlidna 
medlemmarna Klaus Kyander och 
Birgit Kjaerboe. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 19.00 av ordföran-
de Bengt Janson som hälsade 20 med-
lemmar välkomna. Ordförande konst-
aterade att mötet därmed inte får be-
slutsmässighet. Smörgås och dryck 
serverades av klubbkommittén. 
           
§ 2. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Claus Me-
yer och Stefan Impola. 
 
§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen enligt kallelsen i 
Seglar-Vikingen nr 2-13 fastställdes. 
 
§ 5. Justering av protokollet från 
vårmötet 
Inga synpunkter eller ändringar no-
terades, utan protokollet från Vårmö-
tet 2013-05-23 godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
§ 6. Nya medlemmar invalda efter 
vårmötet 
Följande 43 nya medlemmar har in-
valts sedan vårmötet: 
Anders Ehrnberg, senior, Anna Sten-
quist, senior, Maxi 77, Björn 
Kriström, senior, Havskryssare, 
Charli  Ljung, senior, Albin Express, 
Ditte Hedrenius, senior, F-kanot, 
Edgar Mann, senior, Erik Rundqvist, 
senior, Maxi 77, Frida Stålbom, 
senior, Gunilla Cederlund, senior, 
Gustaf Fylkner, senior, Nordisk 
Folkbåt, Harald Halvorsen, senior, 
Hallberg Rassy Misil, Joachim Alpen, 
senior, Kim Berglund, senior, Larissa 
Jusupova, senior, Starbåt, Lennart 
Mattsson, OE32, Leonard Muller, 
senior, B31, Maria Hösterey, senior, 
Nicholas Muller, senior, Ulf Drewert, 
senior, Urban Stamming, senior, 
Monark 606, Zafiris Sgouridis, 
senior, Åsa Nilsson, senior, Elias 
Nordstrand, familjemedlem. 
Sedan följer 21 juniorer; 
Alex Möller, Alexandra Gustafsson, 
Anna Rubinstein, Bella Fång, Ceasar 
Göthman, Clara Forssman, Ebba 
Gripenstedt, Elsa Gripenstedt, Erik 
Åström, Hedda Hesselman, Johan 
Carlberg, Johannes Sundman, Niclas 
Collard, Nora Beck, Olof Holmberg, 
Ossian Olausson, Samuel Edfelt, 
Saskia Flygare von Sydow, Sofia 
Walldov och Tuva Carltoft.   

De nya medlemmarna hälsades hjärt-
ligt välkomna till Sällskapet med en 
applåd. 
 
§ 7. Inkomna motioner 
Inga motioner förelåg för behandling. 
 
§ 8. Information från styrelsens 
arbete med frågan om eventuell 
upptagning med mast på 
Ordförande fick inleda med att infor-
mationen är knapphändig då ingen 
hamnkapten eller ansvarig hamnför-
man var närvarande. Ordförande me-
nade att det på vårmötet bestämdes att 
en eller ett par båtar skulle tas upp 
med mast på som test, men detta har 
inte skett och varför det inte blev så 
var det ingen närvarande som visste.  
Mötet kom in på fråga om att det be-
hövs erfarna Subliftförare om båt ska 
tas upp med mast på. En kortare dis-
kussion hölls och mötet rekommende-
rade styrelsen att uppdra åt hamnkap-
tenerna att organisera och namnge de 
funktionärer som i sådana fall ska 
köra Subliften.  
 
§ 9. Information från styrelse och 
kommittéer 
Styrelsen 
Kassören 
Per Jutemar informerade mötet om att 
budgeten är i sin ordning och att inget 
sticker ut över det normala. I dagslä-
get är det 35 stycken medlemmar som 
inte betalt sin vinterplats.  
Vice ordförande, Miljöarbetet 
Thomas Michélsen informerade mötet 
om att Miljöförvaltningen varit på be-
sök på varvet och inspekterat vår an-
läggning och miljöstationen. Silvija 
Brandell hade dagen innan gjort en 
städning som Thomas menade rädda-
de oss från nedslag. Inspektionen gick 
bra och vi fick gott betyg och inget 
gav anledning till återbesök. 
Vidare informerade Thomas mötet 
om att spolplattan nu är färdiggjuten 
och härnäst står att anlägga renings-
anläggningen. Det kommer också att 
behövas ett fungerande och robust sy-
stem för hur det hela ska skötas, med 
flera ansvariga medlemmar som för-
står sig på hur anläggningen ska han-
teras.  
Thomas informerade vidare mötet om 
att vi i och med LOVA-bidraget mås-
te hålla anläggningen öppen för utom-
stående, men vi kan ta betalt för slip-
tagningen. 
Mötet gav följande kommentarer; 
Stefan Impola menade att detta kan 
bli ett bekymmer vad gäller medlem-
mar som ska handha det hela. Ordför-

ande menade att vi får se hur vi orga-
niserar det hela, men visst är det så. 
Vidare tog mötet upp fråga om DMK 
kan vara intresserade att använda oss. 
Inte omöjligt menade ordförande. 
Hemsidan 
Karin Svärd tackade för de fina bilder 
från Vikingaerövraren som skickats 
in. Vidare informerade Karin om att 
det fattas nummer av Seglar-Vikingen 
på hemsidan, men förhoppning finns 
att redaktionen skickar pdf inom kort. 
Veteranklubben 
Kerstin Svärd påpekade att julbadet 
har fått fel datum i årsprogrammet. 
Sekreteraren ser till att det åtgärdas. 
Kappseglingskommittén 
Anders Kriström informerade mötet 
om att kommittén haft en säsong med 
många trevliga seglingar, lyckade 
kringarrangemang och med blandat 
antal deltagare. 
Nattvaktsansvarig 
Svante Wiklund informerade mötet 
om att årets nattvaktssäsong gått 
ganska bra. Det har i år delats ut tre 
stycken friår, mycket beroende på de 
nya Starbåtsägare som blivit medlem-
mar. Mötet frågade hur många som 
friköpt sig och Svante svarade att det 
var 27 stycken. Mötet kom in på fråga 
om att möjligheten att friköpa sig 
känns tveksam och Stefan Impola och 
Jan Erik Andersson menade att det är 
en ideell klubb där vi vaktar varan-
dras båtar och att det är en mycket 
viktig uppgift att gå nattvakt. Vaktar 
du min så vaktar jag din menade Jan 
Erik Andersson.  
Subliftsansvarig 
Curt Siverts informerade mötet om att 
det har gjorts en provupptagning som 
gick utan några större störningar. 
Vidare menade Curt pågår det funde-
ringar kring att hitta förbättrade meto-
der för att ta upp båtarna.  
 
§ 10. Övriga frågor 
Följande frågor togs upp för 
behandling; 
-Kerstin Svärd återkom till fråga om 
de medlemmar som inte betalar i i tid 
och undrade om det inte gick att ge 
dessa en ”röd lapp”. Vice ordförande 
menade att det pågår mycket arbete 
för att få alla att förstå vikten av att 
betala i tid och ville uppmärksamma 
mötet på att bl.a. kassören lägger ner 
ett jättejobb på detta. Mötet kom här 
återigen in på nattvakten och friår, 
men det var enstaka kommentarer. 
-Ordförande informerade mötet om 
att Kerstin Svärds tavla från Ekholm-
en skall hängas upp i Klubbhuset som 
tidigare beslutats, det kommer bli en 



lättare omhängning av alla tavlor så 
det blir snyggt. 
-Ordförande tog sedan upp fråga om 
att göra något slags stopp nere vid sli-
pen så det inte sjösätts olovandes där. 
Styrelsen har diskuterat kring bom, 
kätting, stolpe på vägen, men inte 
kommit till något konkret förslag. 
Ordförande skall höra sig för med 
Djurgårdsförvaltningen om de har 
några synpunkter. 
-Ordförande tog sedan upp fråga från 
Orvar Dahl som undrade var man kan 
läsa om avgifter för extra bredd. Styr-
elsen kan konstatera att denna avgift 
inte är med i avgifter för 2013, vilket 
den varit förut och skall notera detta 
till nästa års avgiftsförslag. 
-Ordförande riktade sedan ett tack till 
Birgitta Kriström som skänkt små sil-
verpriser som ljushållare till alla bord 
i Klubbhuset, mycket uppskattat. 
  
§ 11. Mötets avslutande 
Ordförande tackade sedan mötet för 
närvaron och klubbkommittén för god 
förplägnad och förklarade mötet för 
avslutat kl 20.00. 
 
Sedan visade ordförande mötet bilder 
från Bukowskis auktionsverk på mö-
bler ritade av Axel Einar Hjorth, sam-
ma möbelarkitekt som ritat Kruthus-
ets bord och stolar. Slutsats, vi ska 
vara rädda om våra bord och stolar i 
Kruthuset! 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Helga Rudhe 
 
 
Justeras 
 
 
Bengt Janson 
 
 
Justeras 
 
 
Claus Meyer 
 
 
Justeras 
 
 
Stefan Impola 

 
 
 
 
 

VSS Veteranklubbs årliga julbad

Veteranernas juldopp i Liljeholmsbadet på onsdagen den 11 december, blev 
som vanligt skönt och tevligt.
Efteråt samlades vi på restaurangen på Reimersholme och intog först glögg, 

serverades varm buffé och kaffe med dessert. Vi sjöng visor och pratade med 
varandra, även seglarhistorier drogs livligt. 

-
ber. Kallelse kommer!

Kerstin Svärd

Thomas Kjaerboe simmar för fullt Bild: Karin Svärd

JANUARI
18 sön  Kaffe framför brasan för alla 
 Vikingar. Arrangör DSV.
FEBRUARI
9 mån  Sista dag för motioner till 
 Årsmötet.
13 fre  Sista manusdag för Seglar-
 Vikingen nr 1.

14 lör  DSV:s årsmöte.
MARS
8 sön  Bockgården städas. Samling 
 kl 10.00.
26 tor  Årsmöte. 
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Justerarna har justerat och 
godkänt protokollet



MARS 
 8 lör   VSS Veteranklubb håller Årsmöte. 
  Start kl 12.00 i VSS Klubbhus.
20 tor   Årsmöte. Start kl 19.00 i VSS Klubbhus.
 

APRIL  
  7 tis    Sista dagen för motioner till Vårmötet. 
11 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 2.
12-13 lör-sön  Sjösättning*
26-27 lör-sön Sjösättning* 

MAJ
3-4 lör-sön  Sjösättning*
7 ons   Start för kvällssegling för juniorer på 
  varvet. Start kl 17.30.***  
10-11 lör-sön Sjösättning* Säsongsinvigning med 
  bryggdans i anslutning till sista sjösättnings- 
  passet. Arrangör DSV. 
10-11 lör-sön  Öppning av Ekholmen.
13 tis   Städkväll på varvet. Samling kl 18.00.
14 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.30.
15 tors   Första träningsseglingen för kölbåtar. 
  Samling kl 17.00 vid Klubbhuset.
17-18 lör-sön  Arbetshelg på Ekholmen.
20 tis   Städkväll på varvet. Samling kl 18.00.
21 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.30.
22 tors   Vårmöte. Start kl 19.00 i Klubbhuset.
22 tors   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00. 
28 ons   Kvällssegling för juniorer. 
  Start kl 17.45. Sista för säsongen.
29 tors   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00.

30 tor-sön  Eskadersegling. Arrangör DSV.

JUNI 
1 sön   forts. Eskadersegling. Arrangör DSV.
3 tis   Informationsmöte för nya medlemmar.  
  Start kl 19.00 i Klubbhuset.
4 ons   Kvällsegling för juniorer på varvet. 
  Start kl 17.30. Sista för säsongen.
5 tors   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18.00.

12 tor   Träningssegling för kölbåtar. 
  Start kl 18.00. Sista för säsongen.
14-15 lör-sön  Vikingaregattan på Hundudden med 
  Stockholm Star Cup.
14-18 lör-ons  Dagseglarläger på varvet för juniorer. 
  Femdagars läger kl 9.00.16.30.***
20-22 fre-sön  Midsommar på Ekholmen.
21 lör   Midsommardagsregatta, med barkbåt- 

23-27 mån-fre  Dagseglarläger på varvet för juniorer. 
  Femdagars läger, kl 9.00–16.30.*** 

JULI 
27-31 sön-tors  Start för Seglarläger nr 1 på Ekholmen 
  för juniorer.***Obs! veckoläger, forts i augusti.

AUGUSTI
1-2 fre-lör  Fortsättning på Seglarläger nr 1
3-9 sön-lörd  Seglarläger 2 på Ekholmen för juniorer.***
14 tor   Säsongsstart för Träningssegling för 
  kölbåtar. 1:a start kl 18.00.
16-17 lör-sön  Kräftskiva och Paketsegling på lördag, 
  VSS Varpamästerskap på söndagen. 
  Arrangör DSV och Klubbkommittén. 
21 tor   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18
27 ons   Säsongsstart för kvällssegling för juniorer 
  på varvet. Start kl 17.30.
28 tor   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18

SEPTEMBER
3 ons   Kvällssegling för juniorer på varvet. 
  Start kl 17.30.
4 tor   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18
9 tis   Arbetskväll på varvet. Samling kl 18.00.
10 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.30.
11 tor   Träningssegling för kölbåtar. Start kl 18. 
  Sista för säsongen.
13 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3.
13-14 lör-sön  Arbetshelg på Ekholmen. 
14 sön   Vikingaerövraren för jolleklasser. 
  Gill Stockholm Cup.
15 mån  Sista dag för motioner till Höstmötet.
17 ons   Kvällssegling för juniorer. Start kl 17.30.
18 tor   Informationsmöte för nya medlemmar. 
  Start kl 19.00 i Klubbhuset.
20-21 lör-sön   Upptagning.****
20-21 lör-sön  Stängning av Ekholmen.
20-21 lör-sön  VSS Inbjudningssegling med KM på 
  Hundudden. 
24 ons   Kvällssegling för juniorer på varvet. 
  Start kl 17.30. Sista för säsongen.
27-28 lör-sön  Upptagning.****

OKTOBER
4-5   lör-sön  Upptagning.****
11-12 lör-sön  Upptagning.****
18-19 lör-sön  Upptagning.****
23 ons   DSV fyller 94 år. Födelsedagskaffe.
25-26 lör-sön  Bojarbete.
26 sön   Städdag på varvet. Samling kl 10.00.
30 tors   Höstmöte. Start kl 19.00 i Klubbhuset. 
 

NOVEMBER 
14 fre   Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4. 
15 lör   DSV:s Höstmöte med sillfrukost.

DECEMBER
  10 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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