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Sista manusdag för 
Seglar-Vikingen nr 3, 2014 

är fredag 13 september. 
Manus och bilder mailas till: 

seglarvikingen@mac.com

Bidrag till hemsidan 
www.vss.nu mailas till 

webmaster@vss.nu 

Vikingarnas Segel Sällskaps
medlemmar kallas till 

Förslag till  dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Mötets stadgeenliga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Justering av protokoll från vårmötet, se sid 11
  6. Nya medlemmar invalda efter årsrmötet
  7. Inkomna motioner
  8. Sammanfattning av årets sjösättning
  9. Förslag till stadgeändring i § 2 och § 3, se sid 15
  8. Information från styrelse och kommittéer
  9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Vårmöte
Torsdagen den 22 maj 2014

i Klubbhuset, VSS Varv

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

Redaktion:
seglarvikingen@mac.com

Sven Öberg
Mobil 070-572 24 99

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

VSS hemsida: www.vss.nu

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

Ekholmen:
Tel 08-541 340 15

Postgiro:
50164-3

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

Hundudden i april 2014 

VSS Styrelse
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Ordförande har ordet

Ja äntligen, förresten, det blev 
ju extra tidig vår och sjösättning 
i år. Det är påsken som spökar 
ibland, så att det blir på detta sätt. 
Och tur var det med tanke på den 
ljumma, torra och blåsiga våren 
som kan ställa till det för gamla 
träbåtars täthet. Men det hela 
gick bra och i skrivande stund 
flyter många träbåtar lugnt medan 
hamnplanen fortfarande är fylld 
av mest plastbåtar. Säsongen har 
ju börjat, trots allt.

På årsmötet valde vi nya medlem-
mar till VSS styrelse och det är roligt 
att hälsa Claus Meyer som klubb-
mästare och Silvija Brandell som 
vice ordförande. Båda är ju kända 
för de flesta av oss – Claus som 
tidigare medlem i klubbkommittén 
tar nu över rodret där efter Chris-
tian Falks många år i kommittén. Vi 
skickar ett varmt tack till Christian 
och konstaterar att Christian nu en-
gagerar sig i båtbesiktningskommit-
tén samtidigt som det skall bli roligt 
att arbeta med Claus i styrelsen. 
Silvija som vi känner som verkligt 
mångfasseterad medlem med stort 
engagemang i många av VSS frågor 
efterträder nu Thomas Michélsen 
som vice ordförande. Silvijas merit-
lista är lång och började för många 
år sedan då hon och Egon Brandell 
startade sitt bygge av den mag-
nifika farkosten Magnum Bonum. 
Tänka sig att dessa två medlemmar 
byggt detta skepp helt och hållet 
själva med bara sina fyra händer! 
Jag imponeras varje gång jag ser 
skeppet och kan knappt förstå 
deras målmedvetna skicklighet och 
färdighet. Otroligt men sant. Silvija 
har ingått VSS styrelse i många år, 
närmast som intendent. Hon efter-
träder Thomas Michélsen som ju 
engagerat sig i VSS miljöfråga. En 
högst komplex fråga där Thomas på 
ett skickligt sätt balanserat medlem-

marnas alldeles påtagliga intresse 
och önskemål mot myndigheternas 
ibland mycket olika besked, ja ibland 
direkt motsägelsefulla. För detta 
krävs skicklighet men också en stor 
portion tålamod. Vi var ju tidigt ute 
och lyckades med lite tur på så sätt 
erhålla sk LOVA-bidrag som bekos-
tat stora delar av våra miljöprojekt. 
Utan detta hade situationen varit 
totalt annorlunda för VSS. Nu är det 
mesta gjort och Thomas har lovat 
att slutföra vårt spolplatteprojekt och 
det är vi mycket tacksamma för. 
Styrelsen är trots dessa  nyval inte 
komplett – vi saknar den viktiga 
intendentfunktionen. Det är mycket 
angeläget att vi snarast kan tillsätta 
den funktionen dels ur synvinkeln att 
stadgarna säger hur styrelsen skall 
vara sammansatt och dels för att 
hålla ett öga på vår stora anläggning 
och planera för den framtid som 
kommer. Jag uppmanar alla läsare 
av detta att rannsaka sig och fun-
dera på om det inte kan vara dags 
för att göra en styrelseinsats som 
intendent för VSS anläggningar. Gör 
det. Det är roligt, intressant, lärorikt 
och dessutom medverkar man till 
att utveckla ett av Sveriges äldsta 
segelsällskap.
Nu ser vi fram emot en ny säsong 
med massor av aktiviteter i VSS 
regi. Två saker är extra roliga – 
juniorseglandet ökar och Sven 
Lagerberg utvecklar verksamheten 
på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vi 
sysselsätter många framtida med-
lemmar genom detta samtidigt som 
det vitaliserar hela verksamheten. 
Dessutom konstaterar vi en intres-
sant ekonomi där vi kan se siffror i 
intäktskolumnen för ovanlighetens 
skull. Det andra är starbåtsgänget 
som växer och trivs med oss. Det är 
jätteroligt med dessa snabbseglan-
de entusiastiska veteraner samtidigt 
som deras aktiviteter väcker upp 
seglingskänslan hos våra skärgårds-

kryssare, mälarbåtar och andra. 
Många segel på Värtan och utanför 
Hundudden är fantastiskt roliga 
signaler från oss alla i VSS.
Denna vår, som just nu känns som 
sommar, gör att allt får en rivstart. 
Vårt  persikoträd är nästan redan 
överblommat och jag undrar om 
några bin hunnit ut och pollinera 
när det fortfarande är minusgrader 
på nätterna. Rekordet 70 persikor 
kan nog inte slås i år. VSS fyrbente 
hamnkapten Svinto börjar bli såpass 
gammal att han räknas som veteran 
och skall så ställa ut sig bland alla 
Sveriges terriers senare i år. Han är 
taggad, det kan jag lova.
Nu ses vi, om inte förr så på vårmö-
tet – kom och lufta era synpunkter 
på oss och vår verksamhet då.

Bengt Janson
VSS

Äntligen vår...
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Kappseglingskommittén

Segling 2014
Årets stora nyhet är att Vikinga-
regattan kommer att hållas vid 
Hundudden.

Men innan Vikingaregattan går av 
stapeln startar torsdagssegling-
arna  den 15:e maj. Samling första 
gången kl 17.00 för genomgång av 
reglerna för nya deltagare. De som 
är drivande för träningsseglingarna 
är starbåtsseglarna. För informa-
tion om deras program gå till deras 
hemsida 
(http://www.vss.nu/Kappsegling/
StockholmStarboatCenter.html ), 
länk finns på VSS hemsida/Kapp-
segling.
Torsdagsseglingarna är öppna för 
alla som vill vara med och träna 
kappseglingsmoment.
Den som inte har någon egen båt 
men vill vara med och gasta är 
också välkommen att komma ner till 
torsdagsseglingarna.
För att förkovra sig som kappseg-
lare har starbåtsgänget den 17 maj 
bokat Stockholms Seglarförbunds 
’sailcoach’ Gunnar Hansson för ge-
nomgång och tips om hur man ska 
lyckas bättre.

Torsdagsseglingarna pågår fram till 
Vikingaregattan och återkommer i 
mitten av augusti för att pågå fram 

till att upptagningssäsongen börjar.

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

Vikingaregattan 14-15 juni med 
DM för F och IF och Sthlm Star-
boat Cup i år för första gången 
vid Hundudden

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

Vikingaerövraren – Gill Stock-
holm Cup 2, söndag 14 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 hamburgare.
 
VSS Inbjudningssegling med DM 
för H-båt och X-99 samt KM 20-21 
september vid Hundudden

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

För mer info om seglingarna se 
VSS hemsida under fliken kapp-
segling. Där finns också en länk till 
anmälningsmodulen för alla som vill 
anmäla sig.

VSS kappseglingskommitté
Anders Kriström

Hej Carl
Det vore kul att se några fler Vikingar i Peter Norlin Memorial Classic 24- 25 maj. Starten vid Wasahamnen 
ligger ju bara om hörnet...
Arrangörer är SCYT, SYS och SSS.

Vad kan vi göra för att inbjudan ska nå fram? 

Vänliga hälsningar 
Olle Appelberg
Founder & Communications Director
Stiftelsen Scandinavian Classic Yacht Trust    www.sailtrust.org/swe/

Brev till redaktionen
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Sommar 2014

Årets säsong på Ekholmen
Förhoppningsvis når tidningen 
dig innan vi öppnar Ekholmen för 
säsongen 10-11 maj. Så kom ut 
och hjälp oss att göra holmen fin 
och välkomnande för alla besö-
kare. Som tack för hjälpen bju-
der VSS alla som arbetar under 
lördagen på middag med vin i 
klubbhuset.

OBS! Obligatorisk föranmälan om 
deltagande på öppningshelgen 
till förvaltarna senast torsdag 8 
maj. Kontaktuppgifter till förvaltarna 
finner du nedan.

Helgen 18-19 maj blir det arbets-
helg.
Dessa två helger är ett trevligt sätt 
att arbeta av delar eller hela ar-
betsplikten. Även den som inte har 
arbetsplikt är välkommen att delta i 
arbetet!

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 redogjorde jag 
för i förra numret av vår tidning.
Notera att, för första gången kom-
mer Vikingaregattan i år att flyttas 
till vår hemmahamn vid Hundud-
den, pga det låga deltagarantalet de 
senaste åren.

Ekholmsvärdar kommer i sommar 
följande vara:

Från 1 till 7 juni är det medlem-
men Göran Persson med fru 
Birgitta.
Från 9 juni till 28 juni, Gustaf Wal-
lerfelt och Johanna Rurling med 
barn.
Från 29 juni till 19 juli kommer 
Dan Roupé en kompis till Fredrik 
Thorsell att driva verksamheten.
Från 20 juli fram till 26 juli tar Rolf 
Kolmodin med kompis över. 
Från 27 juli fram till 9 augusti har 
juniorkommittén seglarläger och 
sköter samtidigt hamnvaktssyss-
lan.

Programmet på Ekholmen för sä-
songen 2014 ser f.n. ut så här:

Den 20-22 juni är det sedvanligt 
midsommarfirande
Den 27 juli -9 augusti är det två 
seglarläger som sköts av junior-
kommittén
Den 17-18 augusti är det VSS 
kräftskiva med DSV:s paketseg-
ling och  
varpamäterskap
Den 14-15 september är det 
arbetshelg.
Den 21-22 september är det 
stängningshelg.

Med hopp om att alla besökare ska 
trivas på Ekholmen i sommar!
Anders Kriström Tel. 070-738 81 59  
e-post a.kristrom@telia.com
Bengt Pettersson Tel. 073-818 80 06
Förvaltare Ekholmen

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekholmen, foto Sven Öberg
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Inbjudan från Klubbkommittén

Grafisk design; Claus Meyer
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Försäljning av ”klubbprylar” 
med VSSs vimpel på

Under sjösättningshelgerna finns 
möjlighet att köpa följande varor: 

T-shirts, piketröjor, kepsar (vit ,grå, 
blå) och VSS-vimplar i två storlekar.
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VSS VETERANKLUBB
femtionde årsmöte på Tranebergsstugan i Alvik.d 8/3  2014

Trettioen glada Veteraner samlades med en väl-
komstdrink. Själva mötesförhandlingarna klarades 
av ganska snabbt efter en  minuts parentation då vi 
mindes två av våra kära medlemmar-Lars Stensjö 
och Rune Sjöberg.
 
En mycket god middag serverades härefter, bestående 
av laxröra med sikrom och vitt vin, kalvmedaljong med 
potatisgratäng och rött vin.
Under middagen spelade och sjöng Jenny Schröder 
(mycket bra), och som omväxling av allt seglarsnack 
berättade Lars Nore´n roliga historier. Vi hade också ett 
enklare lotteri/utan kostnad/med tre vinster. Kaffe och 

kaka serverades därefter i angränsande rum, där kunde 
man också inhandla avec, om så önskades. Det blev 
en trevlig kväll t.o.m. med litet dans, innan vi skingrades 
framåt sena kvällen och tog oss hem med tunnelbana 
etc.
Vi hoppas alla hade det trevligt.
 
OBS..
Veteranklubbens vårutflykt är ändrad till onsd.d.21 maj-
troligen till Waxholms kastell.
KALLELSE KOMMER
 
VSS VETERANSTYRELSE i april 2014

Vid middags bordet;f fr vä längst fram. Berit 
Karlsson ,Margareta och Henrik Spångberg 
samt Bengt Janson

Anders Kriström och Kerstin Svensson Fanny Schröder, pianist och sångare
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Sven Lagerberg – vår juniorledare extra allt!
Det finns de som bara pratar. Och 
så finns det de som får saker och 
ting gjorda. Den sistnämnda kate-
gorin är det alldeles för få av. När 
man träffar på en sådan bör man 
vårda honom som den sällsynta 
blomma han är.
På mitt första möte med Sven oppo-
nerade jag mig och sa emot. Trots 
att han ju vet och kan så mycket 
mer om segling än jag. Men någon-
ting reser sig inom mig när någon 
försöker bestämma.
Sven var som en racer. Hade allting 
klart för sig och nu gällde det att få 
med oss ”på tåget”. När jag måste 
gå lite tidigare sa Sven till min förvå-
ning
- Nej, stanna ett tag till! Det är så 
stimulerande med människor som 
har andra åsikter.
Och sådan är han Sven. Har massor 
av visioner om hur juniorverksamhe-
ten ska utvecklas. Han kan släppa 
allt och åka femtio mil genom Sve-
rige för att köpa en ny optimist han 
tror på. Han skapar nya spännande 
kontakter var han går. Flerskrovsbå-
tar, piratsegling, upprustningskurser, 
nya regattor och bättre reklam. 
Snabbt går det och bra blir det.
Men när man avbryter och ropar: 
”Sven vänta! Förklara! Vi hänger 
inte med! Vi håller inte med!” Då ler 
han och backar bandet. För han är 
en vän Sven. Mån om att ha med 
oss alla. Och hur bra han än är på 
att prata så kan han lyssna också. 
Och hur sällsynt är inte det!

Hallå där Sven!

Varför är det så viktigt med junior-
verksamhet?

Det är Vikingarna Segelsällskaps 
framtid! Segling är en fantastisk 
sport, ett bra sätt att umgås unga 
som gamla och utan juniorer stannar 

allt. Ur ett kommersiellt perspektiv 
kan man även säga att utan juniorer 
som kan segla finns det ingen som 
kommer köpa våra båtar när vi vill 
sälja. Så JA det är jätteviktigt!!

Vad saknas nu tycker du?

Juniorverksamheten har kommit väl-
digt långt tack vare det arbete som 
August Falk  & Co lade ned under 
flera år. Nu behöver vi en bra jol-
leramp, några nyare följebåtar som 
kan ersätta de gamla, och ytterligare 
någon Optimistjolle samt eventuellt 
en lämplig båt för de allra minsta 
och de större, lite av en brygga över 
till något mera avancerat redskap.  
Dessutom behöver vi fler som vill 
bidra med sin tid för att få det hela 
att gå smidigare. Så ni som vill är 
välkomna att bidra med tid i verk-
samheten.

Hur tänker du dig juniorverksamhe-
ten i framtiden?

Jag vill se fler segel på Lilla Vär-
tan! Vikingarnas Segelsällskap har 
Stockholms finaste anläggning för 
segling och vi har bra vatten att 
segla på. Det skulle vara kul om 
de äldre juniorerna seglar på egen 
hand, och där kanske man kan 
tänka sig att de äldre har lite koll på 
de yngre juniorerna och de äldre 
även hjälper och lär de yngre.

Och ledarverksamheten hur ska 
den utvecklas? Ledarna och enga-
gerade föräldrar är nyckeln till en 
framgångsrik verksamhet. Vi har 
påbörjat arbetet med ledarutveck-
ling i form av kurser och annat. Men 
ledarna bör även få en bra fortsätt-
ningsskolning i egen mera avance-
rad segling och kanske kappsegling. 
Sedan är det viktigt att ledarna 
bygger sitt eget lilla VSS och har kul 
tillsammans utan all vår inblandning.

När jag säger kappsegling vad 
säger du då?

Kul, Spänning, Glädje, Sammanhåll-
ning. Kappsegling i alla dess former 
utvecklar även individen inom spor-
ten segling. Sedan är det en social 
grej omkring kappsegling som man 
inte får glömma bort. 

- Och du Sven, du kommer väl alltid 
att vara hos oss?
- Hallå Sven? Du kommer väl alltid..
- SVEN?
(borta var han)
Förresten hur ska han kunna svara 
på det. Det beror ju på oss. Eller 
hur!

Grethe Rottböll
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Det finns fortfarande några platser kvar till sommarens första dagläger, och Ekholmslä-
grena. Läs mera på:
http://www.vss.nu/Junior under Dagseglarläger och Seglarläger.

          Sven Lagerberg
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INTENDENT SÖKES
Vi tror att många av de medlemmar som skulle kunna tänka sig att bli Intendent hålls tillbaka i tron att det är ett 
mycket tidskrävande och betungande arbete. Därför vill vi närmare beskriva strukturen för arbetet och den hjälp 
som Intendenten har av Styrelsen, Tekniska kommittén och också övriga medlemmar.

Intendenten deltar i Styrelsearbetet och rapporterar om det som händer löpande på varvet och har i Styrelsen 
möjlighet att samordna sitt uppdrag med de andra funktionärerna, främst hamnkapten och ansvarig för Juniorkom-
mittén.

Intendenten ska ha helhetsbilden av vad som behöver göras på varvet och utifrån denna planera och leda arbetet. 
Intendenten behöver inte själv utföra något arbete om han/hon inte har tid för eller önskar detta. Samma gäller för 
arbetsdagarna då medlemmarna har tillfälle att jobba av sin Arbetsplikt. Planering och materialanskaffning och led-
ning av arbetet hjälper Tekniska Kommitténs funktionärer till med.

På varvet finns för närvarande inga akuta underhållsprojekt, varför det finns möjligheter att själv skapa en framtids-
bild och en prioriteringsordning.

Året på varvet kan delas i vår/sommar och höst/vinter. På våren ska varvet förberedas inför sjösättningarna, på 
hösten för upptagningarna. Det mesta av detta arbete är ren rutin som många hjälper till med.
Vattnet på Hamnplan och i Hamnen ska sättas på/stängas av.
Elterminaler ska placeras på hamnplan vid upptagningarna resp magasineras efter sjösättningen.
Slipvagnen och slipspåret ska ses över etc.

Subliften har en egen liten stab som arbetar självständigt med löpande underhåll.

Att vara Intendent är ett stimulerande uppdrag med många möjligheter till att genom trevligt arbete lära känna de 
flesta medlemmarna och vara med om att utveckla klubben.

Du som tycker att detta låter intressant hör av dig till oss. Vi svarar gärna på frågor som du kan ha.

   Bengt Jansson   Silvija Brandell
   Mobil 070 739 9926    Mobil 073 769 9493
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Vikingarnas Segel Sällskap

Protokoll fört vid VSS Årsmöte 2014-03-20 kl 19.00 i Klubbhuset, VSS varv.

Parentation hölls över den avlidne 
medlemmen Rune Sjöberg.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 19.00 av ordföran-
de, som hälsade 44 medlemmar väl-
komna.
Smörgås, öl och vatten serverades av 
klubbkommittén.

§ 2. Prisutdelning och utmärkelser
Ordförande inledde prisutdelningen 
Med att utdela VSS Förtjänstmedalj 
till Ingegerd Norén som tyvärr ej 
kunde närvara, men som får sin me-
dalj tilldelad på vårmötet. Därefter 
utdelade ordförande VSS Förtjänst-
plakett till avgående klubbmästare 
Christian Falk.
VSS 25-års märke utdelades till
Kerstin Engström, ej närvarande, 
Johan Tynnerström, ej närvarande, 
Johan Svensson, ej närvarande, And-
ers Larsson och Regine Larsson, ej 
närvarande, samt Leif Holm.
Ordförande avtackade sedan Thomas 
Michélsen, som avgår som vice ord-
förande med en blombukett, men 
glädjande nog fortsätter att ansvara 
för miljöarbetet. Mötet gav efter varje
utdelning en applåd. 
Därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2013. Klubbmästare i Folkbåt 
blev för andra året i rad Lars-Gunnar 
Lindberg. Klubbmästare i M30 blev 
Stefan Gylleby och i Starbåt Anders 
Högland. Tedde Lindkvist pris till- 
delades i år Donald Bratt.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika
rösträknare
Till justeringsmän valdes Anders 
Högland och Claus Meyer.

§ 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 1-14 fastställdes.

§ 7.  Justering av protokoll från 
höstmötet

Protokollet från höstmötet 2013-10-
24, vilket är infört i Seglar-Vikingen 
1-14, godkändes och justerades.

§ 8.  Nya medlemmar invalda efter 
höstmötet
Följande 11 nya medlemmar har in-
valts sedan höstmötet:
Didier Sandström, senior, Maxi 77, 
Gustaf Landin, senior, IF, Christina 
Gratorp, senior, delägare IF, Ragnar 
Santesson, senior, Starbåt, Lars Petter
Wåhlin, senior, Starbåt, Staffan Thu-
nell, senior, Starbåt, Mohammed Ibra-
him, senior, Saltsjö 25, Björn Öster-
berg, senior, Annika Johansson, se-
nior, familjemedlem, Alba Johans-
son, junior, familjemedlem, Nova Jo-
hansson, junior, familjemedlem.
De nya medlemmarna hälsades väl-
komna till Sällskapet med en applåd.

§ 9. Styrelsens verksamhets-
berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för 
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-
12-31, som är införd i Seglar-
Vikingen 01-14, framlades. 
Följande synpunkter noterades:
Det noterades att diagrammet över 
åldersfördelningen bland medlemmar-
na hade fått staplarna felmarkerade. 
Inga ytterligare synpunkter framlades,
utan verksamhetsberättelsen godkänd-
es och lades till handlingarna. 

§ 10. Fastställande av resultat- och 
balansräkning för 2013
Resultat och balansräkningen införd i 
Seglar-Vikingen 1-14 föredrogs av 
kassören Per Jutemar.  2013 års re-
sultat blev bättre än budgeterat bero-
ende på flera faktorer. Dels har det 
debiterats mer nattvaktsavgifter och 
det har också debiterats mer avgifter 
för båtar på hamnplan än budgeterat. 
På kostnadssidan har det inte blivit så 
stora arbeten gjorda som planerat, 
bl.a. på Ekholmen och på varvet. Lik-
aså har tryckkostnaderna blivit billi-
gare och juniorerna har inte haft så 
stora kostnader som förväntat. Detta 
har sammanlagt bidragit till ett bättre 
resultat för året.
Följande synpunkter noterades:
Curt Sivers undrade om det ska in-
köpas luftvärmepump och kassören 
svarade att styrelsen planerar för in-
köp i Klubbhuset då priset på direkt-
verkande el är högt. Efter en 2-3 år 

ska vi kunna få en minskad elkostnad 
med en luftvärmepump.
Mötet frågade också om spolplatte-
projektet och kassören informerade 
om att vi ska få utbetalat resterande 
del av LOVA-bidraget när vår anläg-
gning är färdigställd. Anders Högland
tyckte allt var utförligt beskrivet men 
efterlyste en enkel kassaflödesanalys. 
Kassören menade att han gör detta 
under året men att Anders gärna får 
informera honom om en bra modell 
för ”tryck”. Inga ytterligare synpunk-
ter noterades, utan därefter godkändes
resultat- och balansräkning och lades 
till handlingarna.

§ 11. Förslag till disposition av 
årets resultat
Årsmötet beslöt att:
Antaga styrelsens förslag till förlust-
disposition avseende räkenskapsåret 
2013-01-01 -  2013-12-31. 

Balanserade vinstmedel      43 824
Årets vinst               222 155

---------
              265 979

Disponeras enligt följande:
Den ansamlade vinsten/förlusten 
överförs i ny räkning till balanserad 
vinst/förlust 265 979.

§ 12. Revisorernas berättelse
Sekreterare Helga Rudhe läste upp re-
visionsberättelsen för det gångna 
verksamhetsåret, som sedan lades till 
handlingarna.

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

§ 14. Fastställande av avgifter samt 
budget för 2014
Styrelsens förslag till budget samt av-
gifter för det kommande verksamhets-
året infört i Seglar-Vikingen 1-14, 
föredrogs av kassören Per Jutemar. 
Kassören informerade mötet om att 
styrelsen inte föreslår några höjningar
detta år. I förslaget finns en del nya 
avgifter som är markerade i fetstil och
andra förtydliganden också de i fetstil
annars är allt sig likt.
Följande synpunkter noterades;
Inga längre diskussioner hölls utan 
medlemmar tog upp pelarkransavgift-
erna, avgifterna på Ekholmen och de 
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nya avgifterna för besökare på varvet.
Anders Kriström framhöll att som-
marplatsavgifterna även gäller 2015 
då styrelsen vid föregående årsmöte 
fick mötets godkännande att fakturera
innan årsmötet.
Inga ytterligare synpunkter framlades 
utan därefter beslöts att fastställa styr-
elsens förslag till avgifter och budget 
för räkenskapsåret 2014. 

§ 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 2014 utsågs följ-
ande medlemmar:
Styrelse
Ordförande
Bengt Janson kvarstår 1 år
Vice ordförande
Silvija Brandell nyval 2 år
Kassör
Per Jutemar omval 2 år
Sekreterare
Helga Rudhe kvarstår 1 år
Intendent
vakant nyval 1 år
Hamnkapten
Jonas Ericson omval 2 år
Klubbmästare
Claus Meyer nyval 2 år
Ledamot och 
Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström omval 2 år
Ledamot
Sven Lagerberg kvarstår 1 år

Båtbesiktningskommittén
Bengt Janson, sk. kvarstår 1 år
Helga Rudhe kvarstår 1 år
Jon Högblom omval 2 år
Christian Falk nyval 2 år

Juniorkommittén
Sven Lagerberg, sk. kvarstår 1 år
Regine Larsson kvarstår 1 år
Josefine Dahl kvarstår 1 år
Vincent Larsson kvarstår 1 år
August Falck kvarstår 1 år
Grethe 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

Björn Österberg nyval 2 år

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund omval 2 år

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

Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström, sk. omval 2 år
Leif Ahlqvist kvarstår 1 år
Thomas Kjaerboe kvarstår 1 år
Johan Nordenberg kvarstår 1 år
Henrik Spångberg kvarstår 1 år
Hermann-J Gassner 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
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
Thomas 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

Klubbkommittén
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 2 år
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
Hans Jern omval 2 år
Rune Olsson omval 2 år
Gustaf Schröderheim omval 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

Utbildningskommittén
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, sk. Omval 2 år
Vice förvaltare,
Bengt Pettersson kvarstår 1 år

Breddseglingskommittén
Mathias Rönbäck kvarstår 1 år

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

Webmaster
Karin Svärd omval 2 år

Klubbhusvärd
Lotta Ruegger nyval 2 år

Ansvarig för klubbåtar
Christer Martin Löf nyval 2 år

Fadderansvarig
Donald Bratt nyval 2 år

Ansvarig för Sublift
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Curt Sivers, sk. kvarstår 1 år
Rune Olsson omval 2 år
Gunnar Jansson kvarstår 1 år

sk.= sammankallande

§ 17. Val av valberedning
Ordförande föredrog förslaget för 
mötet.
Till valberedning för VSS 2014
valdes följande personer:
Birgitta Kriström, sk.
Bengt Pettersson
Mathias Rönbeck
Einar Hallberg
Anders Alheden

§ 18. Fastställande av årsprogram 
för 2013
Årsprogrammet publicerat i Seglar-
Vikingen nr 1-13 föredrogs av ordför-
ande.
Följande synpunkter noterades;

-Birgitta Kriström framförde att i sep-
tember krockar upptagning, stäng-
ningshelg på Ekholmen och kappseg-
ling fullständigt, allt ska ske samma 
helg. Hamnkapten replikerade att pro-
blemet blev kappseglingen men fadä-
sen behöver inte upprepas.
-Mötet framförde att Veteranklubbens
vårutflykt står två gånger. Rätt datum 
är onsdag 11 juni.
-Anders Högland framförde synpunkt 
på upptagningen i september som kol-
liderar med seglingar på Rastaholm 
och föreslog en ändring av upptag-
ningsschemat till ett annat år.
Efter dessa synpunkter och ändringar,
godkändes programmet och lades till 
handlingarna.

§ 19. Inkomna motioner
En inkommen motion förelåg från 
medlemmen Stefan Impola avseende 
utvidgning och höjning av den s.k. 
investeringsavgiften samt höjning av 
gästhamns- och bastuavgiften på 
Ekholmen.
Ordförande gav motionären ordet som
föredrog sin motion. Bakgrunden vad 
gäller Ekholmsavgifterna menade 
Stefan är att Ekholmen blivit alltmer 
populär och att den största föränd-
ringen kom efter byggandet av strand-
brygggan. Ekholmen frekventeras i 
högre grad  än tidigare av båtar med 
medlemmar som inte har hamn eller 
varvsplats. Avgifterna på Ekholmen 
belyser väl den ideella tanken menade
Stafan vidare, men avgifterna är un-
der självkostnadspris. Under öppnings
och stängningshelgerna kommer viss-
erligen medlemmar och hjälper till 

men de flesta kommer däremellan och
det har aldrig städats upp ordentligt 
på Ekholmen.
Vad gäller investeringsavgiften fort-
satte Stefan ersatte den medlemslånet 
och Stefan tyckte mötet skulle tänka 
till, avgifterna har varit oförändrade i 
17 år och de som blir medlemmar nu 
får en rabatt jämfört med de som gick 
med 1997. Allt hänger ihop menade 
Stefan som sedan uppmanade mötet 
att bortse från styrelsens rekommen-
dation och istället godkänna motionen
i sin helhet. Ordförande tackade mo-
tionären och gav ordet till mötet. 
Följande synpunkter framlades;
-Birgitta Kriström menade att det 
skräp som finns på Ekholmen är på 
gång att bli borttransporterat.
-Kassören ville kommentera den eko-
nomiska aspekten vad gäller Ekholm-
en och menade att han skulle vilja 
påstå att Ekholmen absolut går plus.
-Ola Jarder menade att vi är en ideell 
förening och ska därmed ta fram plån-
boken, vi är inte i något ekonomiskt 
trångmål som skulle kunna vara en 
anledning till att höja våra avgifter.
-Ordförande kommenterade med att 
påpeka att det inte är fråga om några 
retroaktiva investeringsavgifter, vilket
inte heller motionären menar och att 
styrelsen i sitt ekonomiska arbete be-
rör alla avgiftsposter och väger för 
eller emot.
-Anders Högland ansåg att årsmötet 
inte kan biträda motionärens förslag 
om förändringar av investeringsav-
giften, eftersom förslaget bl.a. inte 
kan anses vara tillräckligt utrett. 
Fråga om Sällskapets avgifter skall 
beredas av styrelsen på vanligt sätt i 
samband med framtagande av Säll-
skapets budget.
Ordförande frågade sedan mötet om 
de gick på styrelsens linje att avslå 
motionen i dess helhet vilket mötet 
biföll med klar majoritet. 
Vidare konstaterade ordföranden att 
det, på sätt som Anders Högland påta-
lat, åligger styrelsen att årligen över-
väga och utforma Sällskapets av-
gifter.

§ 20. Förslag till stadgeändring i § 2
och § 3.
Ordförande inledde med att en kort 
beskrivning av bakgrunden till de än-
dringar styrelsen har föreslagit och 
gav därefter ordet till mötet.
Följande synpunkter framlades;
-Anders Högland undrade om det 
gick att skriva Sällskapets intressen. 
Sekreteraren och kassören informe-

rade om att RF nyligen har gjort en 
uppdatering av sina normalstadgar för
föreningar och styrelsen har konstate-
rat att vi har en god ordning på våra 
stadgar och dess formulering.
-Anders Olsen framförde åsikt att han
tror det är bra med ändringarna och 
att det behövs, då det blir väldigt om-
ständligt för styrelsen med båtar som 
bara står.
-Ola Jarder tog upp att det borde stå 
lika vad gäller formuleringen, att till 
kansliet, vilket sekreteraren noterade.
Därefter frågade ordförande om mötet
kunde bifalla det förslag till stadge-
ändring som styrelsen framlagt. Mötet
biföll förslaget.
 Ordförande tackade för det och bes-
lutet går nu vidare till nästföljande 
möte som blir vårmötet, för slutgiltig 
stadgeändring.

§ 21. Rapporter från styrelse och 
kommittéer
Miljöombud
Thomas Michélsen informerade mötet
om hur långt projektet med spolplat-
tan kommit. Själva plattan är nu gjut-
en och större delen av reningsutrust-
ningen är inköpt. Alla slangar till och 
från är nergrävda så det som kvarstår 
är att bygga en liten Friggebod på den
”uteplats” som är intill Förrådshuset. I
boden skall själva pumpen stå, vilket 
gör det hela mycket enklare att hante-
ra än om den skulle ha stått ner i käll-
aren som var tänkt från början. Tho-
mas fortsatta med att informera om att
det inte kommer vara ett krav att spo-
la av sin botten utan det är ett erbjud-
ande som varje medlem har. Då spol-
plattan måste vara tillgänglig även för
icke medlemmar har vi avgifter för 
besökande som vill spola.
Följande synpunkter noterades;
-En medlem ställde fråga om varför vi
byggt spolplattan och ställde sig fråg-
ande till syftet med plattan. Ordför-
ande svarade med att ge en kort åter-
blick till hur projektet började och 
hamnkapten replikerade att det inte är
giftfärger vi ska spola bort utan alger-
na.
-Sven Lagerberg undrade om det inte 
gick att spola när båten är i Subliften 
och Anders Olsen undrade vad tillver-
karen säger om det. Anders Högland 
menade att det nog finns en lösning 
för vår Sublift. 
Ordförande replikerade att Subliften 
ska hålla länge och att det finns fråga 
om att tvinga båtklubbar att ha en 
spolplatta. Thomas fortsatte med att 
säga att det kommer säkerligen kom-
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ma ett förbud till att spola av båtarna 
utanför spolplattan och att Sällskapet 
är bland de första varven att satsa på 
spolplatta.
Ordförande gick sedan vidare till 
fråga om toatömning där Thomas 
fortsatta att informera mötet om att 
alla som har en fast toalett måste ha 
en sugtömning genom däcket. Kravet 
på detta träder igenom sommaren 
2015. Sällskapet behöver till dess fun-
dera på hur vi ska hantera våra båtar i 
hamnen som vill tömma sina toaletter.
Vidare informerade Thomas om att 
ytterligare en fråga i detta är hur det 
kommer bli ute på Ekholmen som har
en gästhamn.
Ordförande
Ordförande informerade sedan mötet 
om att det nu har grävts ut så att det 
blivit rundkörning nere vid däcket 
istället för backning för Starbåtar och 
andra trailerbåtar, vilket säkerhets-
mässigt är en stor förbättring mot ti-
digare. Anders Högland menade att 
det är väldigt bra att det blev gjort och
att det kanske framöver går att också 
bredda däcket så att båtar som sjösät-
ter med kranen får bättre djup. 
Ordförande menade att vi ska försöka 
få kommunen att bli intresserad av att
åtgärda den delen.
Sven Lagerberg tog här vid och infor-
merade mötet om att våra arrenden på
varvet kommer att omförhandlas och 
det står redan nu klart att det kommer 
bli differentierade taxor beroende på 
om det är vinter eller sommar. Som-
martaxan kan bli betydligt mindre om
det går att visa att juniorer använder 
området, då kommunen just nu satsar 
stort på juniorers aktiviteter. Kommit-
tén kommer försöka få bidrag till att 
bygga om bryggan längst bort vid sti-
gen till en jolleramp.
-Mötet kom här in på rundkörningen 
för Starbåtar och andra trailerbåtar 
och Ola Jarder menade att det kollide-
rar med slipvajern. Förslag las på att 
bygga in slipvajern i en ”tunnel”, vil-
ket ordförande menade att styrelsen 
kan arbeta vidare med. 
-Anders Olsen ville framföra en tanke
om vad vi ska satsa på i framtiden och
att det är en risk för en sån här klubb 
som vår att bara investera. Anders 
menade att vi bör avveckla slipvagn-
en i framtiden.
Ordförande informerade mötet om att 
den stulna motorn till RIB-båten nu är
ett försäkringsärende och vi kommer 
få en ny motor och cirka 15 000 får 
klubben stå för.

-Ordförande tog sedan upp fråga om 
luftväremepump till Klubbhuset som 
styrelsen haft uppe på sina möten. 
Styrelsen har begärt in offerter och 
också tagit i beaktande bergvärme, 
men går inte vidare med det då kost-
naden blir för hög.
-Ordförande informerade sedan mötet
om att en förbandslåda är inhandlad 
och monterad i Klubbhuset på före-
kommen anledning. Vidare har styrel-
sen diskuterat att anskaffa en hjärt-
startare till varvet och kanske till Ek-
holmen, men ska undersöka frågan 
ytterligare.
-Ordförande tog upp fråga om att in-
stallera automatisk elavstängning på 
hamnplan nattetid för brandsäkerhet 
och av ekonomiska skäl. Styrelsen 
ska arbeta vidare med frågan.
-Ordförande visade sedan mötet den 
omhängning som är gjord i Klubbhu-
set med Kerstins Svärds tavla över 
Ekholmen som nu fått plats på väg-
gen. Mötet gav en applåd.
Klubbmästaren
Christian Falk informerade mötet om 
att det finns gott om klubbvaror om 
man vill införskaffa till säsongen.
Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström informerade mötet 
om att det kommer finnas hamnvärdar
ute på Ekholmen under hela sommar-
en, vilket mötet gav sin uppskattning 
till.
Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström informerade mötet 
om att det redan har kommit in an-
mälningar till Vikingaregattan.
Juniorkommittén
Sven Lagerberg informerade mötet 
om att kommittén försöker få liv i alla
från 7 – 25 år att delta i aktiviteter på 
varvet och att klubbens opimistsegla-
re får pröva på annan segling också 
för att komma vidare i sin utveckling.

§ 22. Övriga frågor
Följande frågor togs upp till 
behandling;
-Stefan Impola tog upp fråga om bil-
trafik på varvet och menade att det 
var en ordnings – och miljöfråga. Eft-
er att Starbåtarna kommit till varvet 
har bilkörningen allmänt blivit mer 
frekvent. Ordförande menade att sty-
relsen noterar detta och Stefan mena-
de att frågan måste lösas till våren då 
det är en hälsofråga. Inga beslut togs.
-En medlem tog upp fråga om bastun 
på Ekholmen som är öppen för icke 
medlemmar. Anders Kriström mena-
de att han inte vet om att bastun skul-

le varit öppen då det är obemannat på 
Ekholmen.

§ 24. Mötets avslutande
Ordförande tackade sedan mötet för 
diskussionen och närvaron och avslut-
ade mötet kl 21.30.

Vid protokollet

Helga Rudhe

Justeras

Bengt Janson

Claus Meyer

Anders Högland

Justerarna har justerat och godkänt 
protokollet.
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Förslag till stadgeändring

VSS styrelse föreslår 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. På års-
mötet godkändes stadgeändringen 
och nu följer alltså beslut på det 
påföljande mötet som är vårmötet.

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-
gistrerad båt av flera personer skall 
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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MAJ
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   Vårutflykt för Veteranklubben.
  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- 
  och fisketävling. Arrangör DSV.
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.

ÅRSPROGRAM 2014

*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!

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. 

ÅRSPROGRAM 2015


