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Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till 

Årsmöte
torsdagen 31 Mars 2016 kl. 19.00 

i Klubbhuset på Hundudden

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 18–19

8. Nya medlemmar invalda efter höstmötet

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sidan 5–8

10. Fastställande av 2015 års resultat och balansräkning, 

 se sidan 9–12

11. Förslag till disponering av årets resultat, se sidan 13

12. Revisorernas berättelse

13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

14. Fastställande av avgifter och budget för 2016, se sidan 14

15. Fastställande av arvoden

16. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter, 

 se sidan 15

17. Val av valberedning

18. Fastställande av årsprogram för 2016, se sidan 23–24

19. Inkomna motioner

20. Rapporter från styrelse och kommittéer

21. Övriga ärenden, bl.a. sånguppträdande av ordförande

22. Mötets avslutande

  

Hundudden i februari 2016

VSS Styrelse
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O R d F Ö R A N d EN  H A R  O R d E T

Vinter – inte i år heller?

Nej – det blev ingen riktig vinter 
i år heller. Det knäppte till ett 
par dagar men sedan kretsade allt 
kring nollan. Det har inneburit 
att en del slippsurr har trängt ut 
genom pressarna på varvet. Men 
någon riktig fart har det inte bli-
vit ännu. säsongstart är ju sedan 
gammal båtmässan i älvsjö. Där 
blåser Vss åke Hellman till start 
med bälgaspelet. Det har han gjort 
i över 30 år i följd och frågan är 
vad Mässan skulle vara utan åkes 
dragspelstoner.

ett andra startskott för säsong-
en är givetvis vårt eget årsmöte den 
31 mars. Då ses vi för att summera 
2015 och staka ut ett nytt verk-
samhetsår. titta igenom vårt resul-
tat och styrelsens budgetförslag för 
2016 så ser ni vilken omfattning vi 
har på alla våra förehavanden. Vi 
gör, med våra, över 100 funktio-
närsposter, praktinsatser av ideell 
karaktär och åstadkommer också 
ett fantastiskt resultat. Detta är 
verkligt intressanta uppgifter för 
myndigheter som går i momstan-
kar för ideella föreningar. Det är 
roligt att se att det fungerar och att 

det fungerar så väl. styrelsens bud-
getförslag är ju en önskelista för 
medlemmarna att bedöma. Förra 
året uppmärksammade vi ju vikten 
av att slutligen ta oss an sorgebar-
net pelarkransbryggan. Vår inten-
dent Christer Fredriksson lotsade 
projektet ”i hamn” (obs humor) 
och nu har vi en konstruktion 
som står stadigt på 10 st stålben 
rakt ned i berget. samtidigt får ju 
pelarkranen en självklar renässans 
och ny höjd. Detta är ju stora jobb 
och det förklarar förra årets bud-
geterade underskott. Nu inför 2016 
sansar vi oss lite och det syns i 
styrelsens framlagda budgetförslag 
som slutar på ett nollresultat. Då 
balanserar vi kostnaden för våra 
åtaganden med rimlig avgiftshöj-
ning på några enstaka poster.

Vi skall ställa till med seglings-
fest också. i juli med, början den 
15:e, arrangerar vi sM för M22 
och Folkbåtar samt RM för M25. 
Det blir fantastiskt roligt och 
riktig fest i hamnen med ca 40-50 
deltagande båtar. Minns bara våra 
jättefina arrangemang förra gången 
vi ansvarade för Folkbåts-sM och 

inte minst trissjolle-sM där delta-
garna förundrades över hur proff-
sigt och trevligt det blev med Vss 
som arrangör. Den kunskap och 
erfarenhet som kappseglingskom-
mittén besitter är verkligt impone-
rande. Vi får också åtskilliga vitt-
nesmål om detta utifrån, så det är 
inget jag förskönar eller hittar på.

allt är ju inte frid och fröjd, 
dock. Förutom att vi blev be-
stulna på plåtis motor (trots att 
vi monterat bort växelhuset !) så 
har vi ingen riktigt bra organisa-
tion för att hantera och sköta om 
våra funktionärsbåtar. Vi är ju alla 
båtägare och vet så väl att ingen 
båt klarar sig utan regelbunden 
tillsyn och underhåll. Men är det 
”ingens båt” så blir det lätt att den 
eller de lämnas lite vind för våg. 
Det är just det vi ser så tydligt och 
detta måste vi råda bot på. Vi har 
som sagt sM arrangemang av stort 
slag och vi har också en omfat-
tande juniorverksamhet och bägge 
dessa evenemang kräver fullgoda 
välskötta funktionärsbåtar. Detta 
är ett måste. Nu köper vi tjänster 
för det mekaniska underhållet, 
men båtarna kräver så mycket mer. 
kanske kan vi få en lösning via 
tekniska kommittén – jag vet att 
de funderar på detta, men kanske 
finns det någon som är beredd på 
ta sig an en annan lösning i form 
av en ny funktionär ? kom i så fall 
till årsmötet för att där diskutera 
dessa våra aktuella frågor och vår 
framtid. 

Nu tycker jag mig höra kol-
trasten på grannhusets tV-antenn, 
signalera att det faktiskt har ljusnat 
så smått till en ankommande vår. 
så gör er beredda för årsmöte. så 
ses vi då!

Bengt Janson
VSS ordförande

Åke Hellman öppnar säsongen på båtmässan.
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MedleMSaNtal OCH 
RegIStReRade BÅtaR
Sällskapet har även under detta år 
haft ett högt inflöde av nya medlem-
mar, glädjande nog fortsatt på fram-
förallt juniorsidan, vilket gjort att 
medlemsantalet sammanlagt har 
ökat. Vi har full beläggning av båtar i 
hamn och på hamnplan och fortsatt 
båtar som står i kö till sommar och 
vinterplats. Vad gäller båtbeståndet 
så har både träbåtar och plastbåtar 
minskat något i antal, däremot har 
antalet jollar nästan dubblerats. 

Medlemsantal
Medlemmar 2015 2014 2013
Män 493 483 485
Kvinnor 145 140 128
Juniorer 172 122 83
totalt 810 745 696

Båtar 2015 2014 2013
Träbåtar 72 74 70
Plastbåtar 245 248 235
Metall 2 2 1
Jollar 16 9 11
Flerskrov 2 1 0
Motorbåtar 2 2 1
totalt 339 336 318

Under 2015 har 134 nya medlemmar 
registrerats. Av det totala antalet 
medlemmar har 29 medlemmar be-
gärt utträde, 36 medlemmar har blivit 
uteslutna pga. bristande betalning, 
och fyra medlemmar har avlidit. 2015 
har alltså inneburit ett tillskott för 
Sällskapet med 65 medlemmar.  

Till Sällskapets ombud vid Stock-
holms Seglarförbunds årsmöte, ut-
sågs Anders Kriström.

ÅRet SOM gICK
Hundudden
det har varit livlig aktivitet på Hun-
dudden under året. dels genom vår 
omfattande juniorverksamhet som 
numera fungerar alldeles utmärkt och 
dels genom att vi genomfört stora 
projekt såsom den nygjutna pelar-
kransbryggan. Vi har under året vid 
olika tillfällen träffat vår förvaltande 
myndighet Idrottsförvaltningen, för att 
diskutera våra gemensamma projekt 
och åtaganden 2015. Vi lever som 
bekant ”avtalslöst” d.v.s. vårt gamla 
utgångna avtal förlängs automatiskt 
ett år i taget, tills ett färdigt nytt avtal 
presenteras. I dessa diskussioner 
har vi berört fasta bryggor, pontoner, 
våra vägar mm. Vårt lite speciella 
publika och öppna läge där allmänhe-
ten strövar omkring bland våra båtar 
och medlemmar, ställer lite extra krav 
på myndigheten, då alla åtgärder inte 
kan vidtas av VSS ensamt. dessa 
diskussioner har varit bra och frukt-
bara på så sätt att vi ökat förståel-
sen hos myndigheten hur vår verk-
samhet fungerar. Pelarkransbryggans 
skick pockade t.ex. på krafttag, dock 
lyckades vi inte övertala förvaltningen 
att bidra till renoveringen. den kost-
naden fick vi ta själva. Strandkanten 
med pelarkransbryggan är nu mycket 
lättillgänglig och riskfri att trafikera 
med bil och trailer, vilket passar ut-

märkt inför SM-seglingar 2016. Nu 
återstår lite förskönande markarbe-
ten. Lite hjälp fick vi dock av staden 
genom komplettering av fyra stycken 
markfasta soffor och bord utmed 
vattnet. Uppfarten för Subliften har 
avsevärt förbättrats genom de durk-
plåtar som lagts över den gamla wire-
graven (för slipvagnen) varefter vi 
asfalterade vägen utmed slipspåret 
för enkel och smidig hantering vid 
sjösättning och upptagning. Kansli-
funktionen har fungerat professionellt 
med hög servicenivå och medlem-
marna bemöts alltid lika vänligt av vår 
kanslist Ann Isgård. 
 
Möten och utmärkelser
Tre allmänna medlemsmöten har 
hållits och två informationsmöten för 
nya medlemmar, ett på våren och ett 
på hösten. Vidare har styrelsen sam-
manträtt vid elva protokollförda styrel-
semöten, ett konstituerande möte, 
samt ett budgetmöte. Vid årsmötet 
utdelades följande utmärkelser. Ord-
förande inledde prisutdelningen med 
att utdela VSS Förtjänstmedalj till f.d. 
vice ordförande Thomas Michelsén. 
VSS 25-års märke utdelades till Anna 
Aspegren, Kaarina dellenstedt, Gerd 
Henricson, Jerker Larson, Jan-Eric 
Lindgren, Tage Nilsson och Jan Rut-
qvist. Ordförande uppmärksammade 
sedan särskilt medlemmarna Anders 
Olsen, Eric Thörner och Per Jutemar 
som gjort speciella insatser för Säll-
skapet under året. Vid årsmötet för-
rättades också prisutdelning för KM 
2014. Klubbmästare i M30 blev Mar-
cus Aspenberg och i Starbåt Jonas 
Wibom. Tedde Lindkvist pris tilldela-
des i år Lars-Gunnar Lindberg. 

Kappseglingskommittén
Vikingaregattan anordnades även i år 
på Lilla Värtan med ett 40-tal båtar 
som ställde upp. det gladde kommit-
tén då det inte har varit så många 
deltagande båtar på flera år. Folkbå-
tar och IF seglade om dM och Starbå-
tarna seglade Gill Star Cup. På lörda-
gen kunde tre seglingar genomföras 
med sol och nord/västlig vind. Sönda-
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gens seglingar startade med vind-
stilla men vid10-tiden började en 
svag nordlig vind blåsa och vi kunde 
till sist starta seglingen. I början av 
september arrangerade vi Inbjud-
ningsseglingen med KM. Tyvärr var 
uppslutningen inte så bra, mycket 
beroende på att seglingen tyvärr 
krockade med en massa andra ar-
rangemang.

På lördagen kunde det dock ge-
nomföras fyra seglingar med bra vind. 
Söndagens segling bjöd på hård nord-
lig vind och regn. På årsmötet 2016 
kommer priserna till KM:et att delas 
ut.
 
Jolle och Juniorkommittén
Juniorernas år börjar som alltid med 
planering och strukturarbete och 
precis så började 2015. Vi hade inför 
2015 höjt ”ribban” i antalet aktivite-
ter, vi hade ökat antalet läger och 
ökat antalet ledare.

dessutom hade vi redan 2014 
ansökt om att få arrangera två stora 
juniorregattor, Regionkval i Opti-
mistjolle och en Stockholms Cup för 
juniorer. Vi hade dessutom investerat 
i en ny ribb samt gjort vissa alloke-
ringar i budgeten för att förbättra allt 
material. Vi tänkte även testa att 
marknadsföra oss genom att ge t-
shirts till barn som gått på läger. Så 
till slut kom våren till djurgården, 
fåglarna kvittrade ikapp med barnen 
och ungdomarna som ville komma ut 
på sjön på våra onsdagsseglingar.

Sommaren kom och vi lyckades 
efter lite strul med anmälningspro-
cessen till lägrena nästaN fylla alla 
läger. Både dagseglarlägren och seg-
larlägrerna på Ekholmolmen blev 
välbesökta. Vi genomförde det stora 
Regionkvalet i Optimistjolle ute på 
Stora Värtan tillsammans med KSSS 
Ranängen. Hösten kom och vi star-
tade upp kvällsseglingarna på onsda-
gar och lyckades också genomföra en 
av Stockholmsområdets största lo-
kala regattor, nämligen Vikingaeröra-
ren. Hösten blev varm så vi fortsatte 
med extraträning in i oktober på hel-
gerna med inhyrda tränare.  det eko-

nomiska resultat i juniorverksamhe-
ten har förbättrats de senaste åren, 
mycket av materialet är idag avskri-
vet, båtarna har förbättrats och un-
derhållits. Totalt levererade vi 2890 
utbildningstimmar segling under 
2015 och två stora regattor med 
totalt 165 seglare på kappseglingsba-
norna ute på Värtan. det satte VSS 
Juniorer på kartan 2015! det går inte 
att genomföra så mycket ideellt ar-
bete utan alla våra instruktörer, för-
äldrar, sponsorer och medlemmar i 
VSS. Tack!  

Klubbkommittén
Kommittén har under året som gått 
ordnat med tilltugg och dryck till års-
mötet, höstmötet och informations-
möten. 

Utöver detta så ordnade kommit-
tén under våren två stycken after-
work-kvällar, där kommittén erbjöd 
dryck och en mycket god och väl-
digt uppskattad hemlagad skaldjurs-
gryta, signerad Anders Olsen. Vid det 
andra afterwork-tillfället som var en 
fin och varm vårkväll, gällde det att 
grilla och dela ut 80 goda hambur-
gare till c:a 60 medlemmar, vilket 
delar av kommittén löste med svett 
och skicklighet. därefter var kommit-
tén med och arrangerade midsommar 
ute på Ekholmen. det blev ett mycket 
trevligt firande som började med den 
traditionsenliga gemensamma sill-
lunchen på en fullsatt dansbana, 
vilket betyder ungefär 120 personer. 
Lunchen inmundigades i år till ackom-
panjemang av allsång ledd av Anders 
Olsen och Anita Söderlund. Till kväl-
lens firande fick en inhyrd orkester 
spela för en fullsmockad dansbana 
och när orkestern spelat färdigt fort-
satte dansen till Spotifymusik. Se-
nare på året var det dags för kräftski-
van, som anordnades på det traditio-
nella sättet. Kommittén stod för 
ett fint utsmyckat Klubbhus, kaffe 
och tårta, musik, tilltugg och välkom-
nande bål. det var ungefär 30 med-
lemmar som var på plats. Även kräft-
skivan blev en väldigt trevlig och rolig 
kväll med hela två nya självskrivna vi-

sor och sommardans ute på terras-
sen

tekniska kommittén
Kommittén har haft ett händelserikt 
år med inslag av stora projekt och 
sedvanligt underhåll.

Städdagarna har haft god tillslut-
ning av arbetsvilliga medlemmar, 
30-40 medlemmar per tillfälle har 
deltagit. Vi har som vanligt röjt sly 
och vass och rensat ogräs på hamn-
plan och runt husen. Pirum har fått ny 
färg både inne och ute. Sista arbetet 
med sammankoppling av tankarna till 
spolplattan är klart och nu väntar vi 
på att få provköra. de stora projekten 
har varit att täcka över vajer graven 
med körplåtar och att asfaltera upp-
farten för att öka framkomligheten för 
Subliften. Vid provkörning upptäckte 
vi ett antal stora stenar i Subliftspå-
ret som vi fick anlita dykare för att 
avlägsna. det andra stora projektet 
har varit betongkajen vid pelarkranen 
som vid en besiktning visat sig vara 
farligt nära att kollapsa.

Vi vidtalade Idrottsförvaltningen 
om detta men de var kallsinniga och 
sa att ansvaret var vårt.
Vi har nu genom en entreprenör byggt 
en ny kaj, 10 rör med diameter 200 
mm borrades ner till fast berg och 
fylldes med betong, på detta en dub-
belarmering och ett gjutet bryggdäck 
på 300 mm som borde hålla ca 15 
ton. Under arbetet rasade den gamla 
kajen på mitten så det var tur att vi 
tog tag i detta. Vi har också höjt fun-
damentet för kranen med 500 mm 
för att förenkla lyft av de lite större 
båtarna som t.ex. Folkbåt. Kranen 
kommer att renoveras och återmonte-
ras under våren 2016.

ekholmen
det första besöket på Ekholmen av 
förvaltarna gjordes första söndagen i 
maj, för att förbereda för öppnings-
helgen och fylla glassboxen inför 
säsongen. I samband med besöket 
hissades VSS-vimpeln vid norra pon-
ton. Under en rundtur på ön kunde vi 
konstatera att den hade klarat sig 
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bra under vintern utan stormskador. 
Under öppningshelgen och arbetshel-
gen iordningställdes ön på sedvanligt 
sätt så att den skulle bli inbjudande 
för alla gästande båtar. dessutom 
kom hängrännor och stuprör på plats 
på Lillstugan. Senare i maj leverera-
des sedum till taket på vedskjulet vid 
klubbhuset till Hundudden. det var 
tungt och fick transporteras ut i om-
gångar. Jan-Eric Lindgren med hjälp 
av Tia och Marco Christensen iord-
ningställde sedan taket som blev 
riktigt snyggt. Under sommarens 
flitiga bastubadande har bastuaggre-
gatet tagit slut. Ett nytt aggregat är 
beställt och kommer att installeras i 
början av våren 2016. den planerade 
upprustningen av dansbanan har 
också uppskjutits tills nästa år. 
Hamnvakter på Ekholmen har under 
säsongen varit Gustaf Wallerfelt och 
Johanna Rurling, perioden 9/6-26/6, 
Monica och Tomas Bergstedt 27/6-
4/7, dan Roupé med familj 5/7–
25/7, Juniorkommittén 25/7-9/8 och 
Sofia Fornander med dotter Tyra 
10/8-16/8. För att underlätta intag-
ningen av hamnavgifter kunde dessa 
i år betalas med kontokort. Efter höj-
ningen av hamnavgifterna fick vi i år 
in betydligt mer än föregående år, 
detta trots att den riktiga sommarvär-
men inte kom förrän i augusti. Efter 
höstens arbets- och stängningshelger 
då allt plockades undan besökte 
förvaltarna Ekholmen en sista gång i 
början av oktober.

Miljöombud
Som alla vet är spolplattan och fram-
för allt dess två reningsverk de se-
naste årens kraftansträngning på 
miljöområdet. Nu gäller det att sätta 
hela systemet i praktisk drift och för 
detta fordras medlemskraft. Klubben 
bör inom (helst) eller vid sidan av 
Tekniska kommittén samla en botten-
spolargrupp, som tar driftansvaret för 
hela bottenspoljobbet. det handlar 
om att ta upp båtarna på slipen, 
snabbt högtrycksspola av botten och 
därefter lika raskt sjösätta igen. Och 
viktigast, öppna och stänga rätt kra-
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nar till de två reningsverken, först 
den konventionella reningen i trekam-
marsystemet utomhus och sedan det 
kemiska reningsverket “Haddock” 
med tillhörande kompressor inne i 
spolboden. de tre olika slagen av 
filter ska bytas med olika tidsinter-
vall. Resultatet av spoljobbet blir 
tvåfaldigt, dels renare hav, dels nöjda 
båtägare med släta bottnar och bätt-
re fart genom vattnet.

Seglar-Vikingen
Seglar-Vikingen har utkommit med 
fyra nummer under året. Redaktions-
arbetet har fungerat väl. En matrikel 
har utgivits. 

arkiv och Bibliotek
Utlåningen från biblioteket har enligt 
låneliggaren varit obefintlig. Vid inven-
tering visade det sig dock att ett 
drygt 20-tal böcker hade ”lånats” och 
inte returnerats. detta resulterade i 
att styrelsen låst bokhyllan. Vi har 
under året fått flera donationer. Efter 
upprop i Seglar-Vikingen har även ett 
antal återlämnade…? volymer hittats 
i anslutning till bokhyllan.
Under våren planeras en inventering 
då alla böcker samtidigt kommer att 
stämplas ”Tillhör biblioteket Vikingar-
nas SegelSällskap”. Efter detta kan vi 
förhoppningsvis åter öppna bokhyllan. 
de dokument som digitaliserats till 
PdF-filer har samlats på en dVd-skiva 
i ett antal mappar med rubrikerna: 
Bilder, Calle Boman, Krönikor och 
artiklar, Tiden före 1899, VSS proto-
koll-möten, VSS protokoll-styrelse, 
VSS stadgar, VSS tidning, VSS verk-
samhetsberättelser, VSS årsböcker 
och Övrigt. Separat ligger en PdF fil: 
”STARTSIdOR.pdf” som leder vidare 
in i mapparna. Skivan finns i 5 exem-
plar utlagd i bokhyllan, tillsammans 
med alla VSS filmer och videor i ett 
exemplar (=4 skivor). Skivorna lånas 
hem som bok. En förteckning över 
VSS böcker och tidskrifter finns i en 
pärm i klubbrummet på övervåningen. 
I avvaktan på att bokhyllan öppnas 
igen går det bra att låna efter kontakt 
med arkivarien.

Klubbhuset
Även under 2015 har flitiga medlem-
mar hjälpt till att sköta om vårt fina 
Klubbhus. Bland annat målades en 
vägg i trappan upp till övervåningen 
och samtliga bord och köksbänk fick 
sig en välbehövlig ytbehandling med 
slipning och oljning. det nya uppvärm-
ningssystemet med luftvärmepump 
fungerar utmärkt. Under året har det 
gjorts en del inköp av nya kaffebryg-
gare, duschdraperier och bordsdukar.

Hemsidan
Under året har hemsidan haft totalt 
22,862 besök, jämfört med 25,633 
under 2014. det var i genomsnitt ca 
64 besök per dag. Flest besök var 
det i juni med 3,492 besök, därefter i 
september med 2,981 besök. Under 
juni var de flesta inne och tittade på 
sidor som rörde juniorernas Region-
kval och Vikingaregattan. Efter mid-
sommar hade även fotoalbumen 
många besökare. I september hade 
medlemssidan med upptagningslis-
torna flest besök, följt av Vikingaeröv-
raren och Vikingaregattan. Ett stort 
tack till alla som under året bidragit 
med bilder och texter till hemsidan.

•
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 verksamhe-
ten igång och gynnat Sällskapet i en 
positiv anda! 
 
Bengt Janson

Silvija Brandell

Per Jutemar
 
Helga Rudhe
 
Jonas Ericson
 
Claus Meyer

Christer Fredriksson

Anders Kriström

Sven Lagerberg
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VSS ReSUltatRäKNINg 2015 & BUdget 2016

INtäKteR  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016 
Medlemsavgifter      
 Medlemsavgift och Båtavgift  363 758 350 000 344 649 350 000 
 Inträdesavgift  28 800 25 000 21 000 25 000 
 Investeringsbidrag  37 000 25 000 23 000 25 000 

Hamn & varv      
 Vinterplats   645 829 660 000 631 738 660 000 
 Skåp-och förrådsavgift  34 005 35 000 39 590 40 000 
 Slip/Kran/Elavgift  17 300 20 000 17 103 20 000 
 Flyttning av båt/båt på hamnplan  2 500 0 0 0 
 Sommarplats  543 195 545 000 569 222 570 000 
 Båt på Hamnplan  7 000 0 0 0 
 Ekholmsavgifter  40 500 45 000 58 460 55 000 

Kommittéer
 Klubbkommittén  2 710 2 500 0 2 500 
 Kappseglingskommittén  20 920 18 000 29 900 74 000 
 Junior & Jollekommittén  262 293 300 000 366 880 300 000 

Uthyrning
 Uthyrning Klubbhus  0 0 1 000 0 
 Uthyrning Kruthus  52 700 50 000 30 000 45 000 

Övrigt      
 Försäljning klubbvaror  1 940 4 000 2 650 3 000 
 Utebliven arbetsplikt  126 134 125 000 123 427 150 000 
 Utebliven nattvakt  7 000 0 10 500 0 
 Friköpt nattvakt  6 366 8 000 4 239 8 000 
 statliga bidrag Not 1 15 062 6 000 6 111 6 000 
 Kommunala bidrag  10 000 25 000 18 910 20 000 
 Övriga intäkter  3 300 4 000 3 800 5 000 
       
S:a Rörelseintäkter  2 261 312 2 277 500 2 342 179 2 388 500 
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KOStNadeR  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016
Hamn & Varv      
 Hyra Mark/Ponton  -299 847 -300 000 -302 456 -300 000 
 Hyra Kruthus  -27 555 -28 000 -30 036 -30 000 
 SUB drift/underhåll  -66 031 -40 000 -51 069 -75 000 
 Sophämtning Varv  -49 687 -60 000 -47 007 -50 000 
 El Varv  -138 077 -140 000 -137 672 -140 000 
 Vatten Varv  -20 167 -20 000 -20 362 -20 000 
 Telefon Klubbhus  -3 061 -3 000 -2 039 -2 500 
 Telefon Hamnkapten+Intendent  -981 -2 000 -480 -1 000 
 Extern bevakning  -2 400 -2 500 -11 053 -6 000 
 Underhåll varv Not 2 -181 386 -175 000 -678 288 -165 000 
 Underhåll Bojar Not 3 -48 511 -150 000 -185 551 -75 000 
 Miljöförbättrande åtgärder  0 -5 000 0 -5 000 
 Klubbåtar  -72 467 -40 000 -59 110 -50 000 
 drift & underhåll Klubbhus  -114 042 -100 000 -77 935 -80 000 
 drift & underhåll Kruthuset Not 4 0 -40 000 0 0 
 Underhåll förrådshuset  0 -2 000 0 -2 000 
 Underhåll  subliftgarage  0 -2 000 0 -2 000 

S:a Hamn & Varv  -1 024 212 -1 109 500 -1 603 058 -1 003 500 

Ekholmen      
 Hyra ponton Ekholmen  -20 328 -21 000 -26 712 -27 000 
 Underhåll Ekholmen  -88 831 -60 000 -30 389 -70 000 
 drift Ekholmen  -8 509 -10 000 -8 912 -10 000 
 Sophämtning Ekholmen  -15 050 -20 000 -21 185 -22 000 
 El Ekholmen  -19 431 -20 000 -19 135 -20 000 
 Förbrukningsinventarier  -5 839 0 0 -2 000 
 Telefon Ekholmen  -1 308 -2 500 -2 160 -2 500 

S:a Ekholmen  -159 296 -133 500 -108 493 -153 500 
       
Administration      
 Kontorsmaterial  -1 501 -3 000 -4 664 -3 000 
 Trycksaker/Kopieringskostnader  -1 889 -10 000 -9 107 -10 000 
 Vikingen & matrikel  -65 857 -65 000 -78 649 -75 000 
 Telefon kansli,08-6625769  -4 375 -5 000 -4 507 -5 000 
 Internet, hemsida, epost  -4 269 -5 000 -4 269 -5 000 
 Porto  -14 402 -15 000 -19 927 -20 000 
 Försäkringar  -91 497 -90 000 -94 428 -95 000 
 Avskrivna medlemsfodringar  -4 250 0 0 0 
 Förbrukningsinventarier Not 5 -17 722 -30 000 0 -30 000 
 Arvode kanslist  -210 498 -210 000 -210 493 -210 000 
 övriga konsultarvoden Not 6 0 -2 000 0 -1 000 
 Avgift post & bank  -3 776 -4 000 -5 681 -5 000 

S:a Administration  -420 036 -439 000 -431 725 -459 000 
       
Kommittéer & möten      
 Junior & jollekomm.  -82 822 -100 000 -170 046 -100 000 
 Kappseglingskomm.  -17 288 -18 000 -34 264 -74 000 
 Klubbkomm.  -12 443 -17 000 -18 750 -18 000 
 Möten & Sammankomster  -20 173 -22 000 -19 144 -20 000 

VSS ReSUltatRäKNINg 2015 & BUdget 2016
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   Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016
Övrigt      
 Kurser & utbildningar  -8 431 -15 000 -2 460 -10 000 
 Förbundsavgifter  -44 525 -45 000 -43 829 -45 000 
 Marknadsföring  0 -12 000 0 -10 000 
 Klubbvaror  0 0 -4 058 0 
 Övr kostnader  0 0 0 0 
 Gåvor & uppvaktningar  -6 089 -5 000 -2 122 -4 000 

Arvoden &ersättningar      
 Löner  0 0 0 0 
 Arvode styrelsen  -8 991 -9 000 -8 991 -9 000 
 arvode juniorkommitteen  -76 700 -100 000 -87 350 -110 000 
 Nattvakt ,midsommar  -7 992 -4 000 -3 996 -4 000 
 Extra nattvakt  0 0 0 0 
 Milersättning  0 -3 000 0 -2 000 
 sociala avgifter  0 0 0 

S:a Arvoden & ersättningar  -93 683 -116 000 -100 337 -125 000 
       
S:a Rörelsens kostnader  -1 888 998 -2 032 000 -2 538 286 -2 022 000 
        
   
Rörelseresultat före avskrivningar  372 314 245 500 -196 107 366 500 

Avskrivningar      
 Avskrivningar Inventarier  0 0 0 0 
 Avskrivningar båtar  -127 785 -140 000 -114 372 -115 000 
 Avskrivningar förrådshus  0 0 0 0 
 Avskrivningar Sublift+
 subliftsystem  -195 433 -196 000 -195 433 -195 500 
 Avskrivningar Klubbhus  28 200 -28 000 -28 200 -28 000 
 Avskrivningar Spolplatta/
 Reningsanläggning  -29 960 -30 000 -29 960 -30 000 

S:a Avskrivningar  -381 378 -394 000 -367 965 -368 500 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -9 064 -148 500 -564 072 -2 000  
       
Resultat från finansiella investeringar      
 Ränteintäkter  4 235 3 500 2 226 2 000 
 Ränteintäkter skattekonto   
 Utdelning &värdeminskning aktier  9 356 0 -2 694 0 

S:a Räntor och liknande resultatposter  13 591 3 500 -468 2 000 

Resultat före skatt  4 527 -145 000 -564 540 0 
 Efterskänkta lån  3 000 0 0 0 
 Årets skatt  0 0 0 0 
 Förra årets skatt  0 0 0 0 

S:a Skatt & extraordinära intäkter  3 000 0 0 0 
        
 
Redovisat resultat Not 7 7 527 -145 000 -564 540 0  

VSS ReSUltatRäKNINg 2015 & BUdget 2016
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VSS BalaNSRäKNINg 2015

  
tIllgÅNgaR 2014-12-31 2015-12-31
anläggningstillgångar   
 Ekholmen, fastighet 136 500 136 500 
 Hundudden, förrådsbyggnad 23 500 23 500 
 Hundudden, klubbhus 1 410 000 1 410 000 
 Ack. Avskrivningar byggnader -1 093 900 -1 122 100 
 Sublift 1 418 725 1 418 725 
 Ack avskr sublift -851 232 -993 104 
 Subliftssystem 245 606 45 606 
 Ack avskr subliftssystem -147 366 -171 927 
 Subliftsgarage 290 000 290 000 
 Ack avskr subliftsgarage -145 000 -174 000 
 Spolplatta/Reningsverk 299 600 299 600 
 Ack avskr Spolplatta/Reningsverk -29 960 -59 920  
 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 638 917 689 417  
 Ack avskr inventarier Båtar -421 787 -536 159 
S:a anläggningstillgångar 1 773 603 1 456 138 

Omsättningstillgångar   
 Lager klubbvaror 22 940 21 740 
 Pågående arbete LOVA-projektet 0 0 
 Medlemsfordringar  
      Fordran senaste AP 6 500 9 906
      Fordran senaste SP 0 0
      Fordran senaste VP 5 259 6 514
      Fordran senaste Nattvakt 0 0
      Förutbetalda kostn & upplupna intäkter 121 957 88 748
 Kortfristiga placeringar   
      Aktier 49 675 44 611
 Kassa &Bank    
      Handkassa kommittéer 2 135 4 013
      Plusgiro &bank 934 195 574 198
S:a omsättningstillgångar 1 142 661 749 730
	 	 	 	
S:a tillgångar 2 916 264 2 205 868
    
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 -265 979 -273 506
 Årets resultat -7 527 564 540
S:a eget kapital -1 491 893 -927 353
	 	 	 	
Långfristiga skulder   
 Villkorat statligt miljöbidrag 0 0
 Subliftslån 2009 -547 500 -398 000
 Medlemslån 1991 -438 000 -438 000
S:a långfristiga skulder -985 500 -836 000
Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder -46 894 -41 544
 Skulder medlemmar mfl -500 0
 Förutbetalde vinterplatsavgifter -340 599 -358 397
 Upplupna kost & förutbet int 50 878 42 574
S:a kortfristiga skulder -438 871 -442 515

S:a eget kapital & skulder -2 916 264 -2 205 868
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Noter till Bokslut 2015 samt budget 2016
1. LOK-stöd från RF till juniorverksamheten
2. Asfaltering slipspår, akut renovering pelarkransbrygga var största posterna  
 2015
3. Bojarbete har utförts både vår och höst 2015
4. Luftvärmepump till Kruthuset är inte inköpt, tillståndsarbete ska drivas  
 under 2016
5. Inköp hjärtstartare planeras till 2016
6. Budget -16, Juristarvode för att driva medlemsskulder hos kronofogden
7. Eftersatt underhåll på varvet, samt mer bojarbete än normal gav ett   
 negativt resultat 2015

Styrelsens kommentarer till resultat 2015 & budget 2016
Under 2015 utfördes många eftersatta underhållsprojekt på varvet vilket gav 
ett stort minusresultat.
Under 2016 räknar vi inte med några stora underhållsprojekt så Styrelsen 
budgeterar för ett nollresultatet för 2016.
Förutsättningar för 2016 års budgetförslag
– Höjning av avgift för ej fullgjord arbetsplikt, övrigt Oförändrade avgifter
– Normal genomströmning av medlemmar
– Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen
– Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning
– Nattvakt enligt regelverket

Styrelsens förslag till resultatdisposition 2015-12-31
Till årsmötets förfogande står följande:
Balanserade vinstmedel  273.506
Årets förlust:   564.540   
   
Styrelsen föreslår att 144.540 kr av förlusten enligt budget 2015 överförs i ny 
räkning. Samt att 210.000 utnyttjas av  Investeringsfonden och 210.000 
utnyttjas av Underhållsfonden

FÖRäNdRINg aV eget KaPItal
 Investerings- Underhålls- Balanserat
 fond fond resultat
Belopp vid årets ingång  534 634 kr  547 859 kr 273 506 kr
Årets förlust 564 540 kr 210 000 kr -210 000 kr -144 540 kr
Belopp vid årets utgång  324 634 kr  337 859 kr 128 966 kr

VSS styrelse i februari 2016
Bengt Janson  Silvija Brandell
Per Jutemar  Helga Rudhe
Anders Kriström  Sven Lagerberg
Jonas Ericson  Christer Fredriksson
Claus Meyer

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 eller 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.

VSS KaSSaFlÖdeSaNalyS 
FÖR 2015

Internt utnyttjade medel  
Årets resultat -564 540  
Justeringar för ej likvi-
ditetspåverkande 
poster: 
Avskrivningar 367 965 
 
1. Summa internt 
utnyttjade medel -196 575 
 
Utnyttjade medel 
Inköp av inventarier, 
båtar 50 500
Amortering, långa lån 149 500 
Förändring omsättnings-
tillgångar, minskning -34 812 
 
2. Summa utnyttjade 
medel 165 188 

3. Summa utnyttjade 
medel (1 - 2) -361 763 
 
externt utnyttjade 
medel 
Förändring korta skulder, 
ökning 3 644 
 
4. Summa externt 
utnyttjade medel 3 644 
 
5. Utnyttjade 
medel netto (3 + 4) -358 119 
 
6. likvida medel 
(kassa, bank) vid 
årets 
början   936 330 
 
7. likvida medel vid 
årets slut (5 + 6) 578 211 
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Flerskrovsbåtar sommartid på hamnplanen 1 000
Flerskrovsbåtar vintertid på piren 1 000
Segeljollar och flerskrovsbåtar skall flyttas till hamnplan senast 
efter sista sjösättningsdag. I annat fall kan avgift komma att fak-
tureras enligt Reglementet 3.17
Segelbåt på trailer
Sommarplats på hamnplan 1 000
Vinterplats på piren 1 500
Starbåtägare betalar ordinarie medlems- & registrerings-
avgift samt har ordinarie nattvakt och arbetsplikt. 
Ingen investeringsavgift.
Hamnavgifter
Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm) 115
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. 2 000
elavgifter
Ekholmen, (per dygn) ej medlem 20
Medlem gratis
Hamn under vinter, uppmätt förbrukning 1 kr/Kwh
Kontrollavgift elförbrukning för båt utan egen elmätare 500
dröjsmålsränta
Referensränta +8%
Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till 
medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Sällska-
pets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare 
förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är 
nödvändigt.
Regler för sommar- och vinterplatser finns i VSS Reglemente. 
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 sjösätt-
ning.
Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar 
eluttag utöver överenskommelse.
Besökare
Sjösättning & upptagning med trailer på ramp 500
Sjösättning & upptagning 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)
Båt bredare än 3m 200
övriga 120
dagavgift, (0-6 tim)
Båt bredare än 3m 150
Övriga 100
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 
samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inkl gäs-
ter, badar fritt.
Logi i klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna 
sängkläder måste medtagas.

FÖRSlag tIll aVgIFteR 2016

MedleMMaR 
engångsavgifter                                                            Kronor 
Inträdesavgift, familj eller senior (över20år) 600
Investeringsavgift (ny medlem med båtplats) 2 000
Medlemsnyckel 100

Årsavgifter
Senior, (över 20år), inkl. familj 440
Båtavgift 440
Junior, (ej familjemedlem

Övriga avgifter 
Påminnelseavgift 50
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) 150
Båt måste flyttas pga hinder vid sjösättning eller
     kvarliggning 
Båtägaren närvarande 500
Båtägaren ej närvarande 1 000
Rivning/flyttning av täckställning 1 000
Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen 1 500/mån
Plats i förrådshus 1 500
Förvaringsskåp 110

Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, 
(över 20 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 
sublift/slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgif-
ten kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. 
Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån/inves-
teringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan 
endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgif-
ten. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det regist-
rerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig 
överlåtelse av investeringsavgiften.
Årsavgifter Som familj räknas två sammanboende vuxna och 
hemmavarande barn under 20 år. Övriga medlemmar är antingen 
seniorer (över 20 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 25-årigt 
medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgif-
ter men betalar båtavgift.
Nattvaktsplikt har varje båtägare med köl-eller flerskrovsbåt med 
sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att 
minst två personer finns tillgängliga vid passet. 
För regelverk kring nattvakt se sidan xx.
Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 tim-
mar, båt i hamn med 4 timmar samt båt på varv 4 timmar, totalt 
10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt 
för var och en av dessa.

BÅtaR
Varvsavgifter
Vinterhyra – fast och rörlig del Kronor
Fast del per båt 350
Rörlig del per m², längd x bredd 145
Möjlighet att köpa extra bredd 2dm (1+1) som debiteras med 
samma kvm-pris som vinterplats.
Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm) 115
Segeljollar/flerskrovsbåtar
Segeljollar sommartid på hamnplan (juniorer 0 kr) 300
Kontakta Hamnkaptenen för anvisning av plats.
Segeljollar vintertid på avsedd plats (juniorer 0 kr) 300
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Styrelse:

Ordförande

Bengt Jansson kvarstår 1 år 

Vice ordförande

Christian Falk nyval 2 år

Kassör

Monica Bergstedt nyval 2 år

Sekreterare

Helga Rudhe kvarstår 1 år 

Intendent 

Christer Fredriksson kvarstår 1 år

Hamnkapten

Jonas Ericsson omval 2 år

Klubbmästare

Claus Meijer omval 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 omval 2 år

Juniorkommittén

Sven Lagerberg, sk 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

Elsa Bladh kvarstår 1 år

Hampus Lake kvarstår 1 år

Anders Larsson omval 2 år 

Jenni Laukanen omval 2 år

Andreas Fahlström nyval 2 år

Nattvaktsansvarig

Svante Wiklund omval 2 år

1:e vice hamnkapten

Mats Johansson  kvarstår  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

Henrik Ubbe kvarstår 1 år

didier Sandström kvarstår 1 år

Anders Karlsson kvarstår 1 år

Lars Westergren omval 2 år

Henrik Wallander omval 2 år

Klas Sporre omval 2 år 

Frida Stålbom omval 2 år

Kappseglingskommittén

Birgitta Kriström sk omval 2 år

Anders Kriström omval 2 år

Arne Stohm omval 2 år

Johan Rasin omval 2 år

Thomas Bergstedt omval 2 år

Ulf drewert omval 2 år

Leif Ahlqvist kvarstår 1 år

Thomas Kjaerboe kvarstår 1 år

Johan Nordenberg kvarstår 1 år 

Herman Gassner.J kvarstår 1 år

Björn Andersson kvarstår 1 år

dan Yngve kvarstår 1 år

Lave Fischer kvarstår 1 år

Thomas Nilsson kvarstår 1 år

Thomas Bjelke kvarstår 1 år

 

Revisorer

Olle Johannesson s.k omval 2 år

Thomas Nilsson kvarstår 1 år

Revisorssuppleanter

Regine Larsson kvarstår 1 år

Svante Tegbäck omval 2 år         

Klubbkommitté

Claus Meyer  sk omval 2 år

Anders Olsen kvarstår 1 år

Anita Söderlund kvarstår 1 år

Rolf Kolmodin nyval 2 år

Caroline Blomdahl nyval 2 år

Mätningsman

Anders Kriström kvarstår 1 år

Båtförsäkringsfrågor

Kontaktman Svenska Sjö

Anders Kriström kvarstår 1 år

tekniska kommittén

Christer Fredriksson  sk kvarstår 1 år 

Peter Rosengren kvarstår 1 år

Sven Löfgren kvarstår 1 år 

Silvija Brandell kvarstår 1 år

Erland Westerlund kvarstår 1 år 

Hans Jern omval 2 år

Stefan Larsson nyval 2 år

Bojansvarig

Vakant

Miljöombud 

Björn dahlström sk kvarstår 1 år

Richard Ljungberg nyval 2 år

Medaljkommittén

Karin Svärd sk kvarstår 2 år

Göran Svensson kvarstår 1 år

Thomas Kjaerboe kvarstår 2 år

Lennart Angeli kvarstår 2 år

Ola Jarder nyval 3 år

Utbildningskommitté

Bo Samuelsson kvarstår 1 år

Seglar-Vikingen

Sven Öberg omval 1 år

Hans Melchersson kvarstår 1 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 omval2 år

Jan detthoff kvarstår 1 år

Webbmaster

Karin Svärd omval 2 år

Klubbhusansvarig

Lotta Rüegger omval 2 år

  

ansvarig för klubbåtar

Christer Martin Löf omval 2 år 

 

ansvarig för sublift

Curt Sivers sk kvarstår 1 år

Rune Olsson omval 2 år

Gunnar Jansson kvarstår 1 år

didier Sandström nyval 2 år

Fadderansvarig

Vakant

Valberedningen har bestått av

Birgitta Kriström sk

Bengt Pettersson

Mathias Rönbeck

Einar Hallberg

Anders Alheden
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aRBetSPlIKt OCH NattVaKtSPlIKt

listan när denna tages ned, på kväl-
len den sista april, 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  friårsmerite-
rade skall få sitt friår. I första hand 
kommer de som gått flest år i följd 
tom 2015. Bland dem som gått lika 
många år i följd får de som uteblivit 
mindre antal gånger (åren dessförin-
nan)  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 sexton 
åren.  

Att tänka på inför nattvaktspas-
set: Passet börjar kl 22:00. I natt-
vaktspärmen, som finns i klubbhuset 
en trappa upp finns en instruktion 
som du bör läsa noga. där står en 
uppmaning till nattvakten att fylla i 
rapportblanketten noga, med båda 
vakternas namn och telefonnummer 
samt att skriva under rapporten. 

BOKNINgSlISta FÖR NattVaKtSPaSS 2016

Korrekt ifylld rapport är ett villkor för 
att passet skall godkännas. Under-
känt pass leder till att den medlem 
som är ansvarig för nattvaktspasset 
faktureras enligt regler angivna på 
annan plats i denna tidning. För att 
få godkänt för två vakter krävs två 
underskrifter.

Vidare har dMK ett skåp med 
stämpelklocka och stämpelkort, som 
måste fyllas i och stämplas som 
kvitto på att vi varit på deras brygga!  
Läs om detta i nattvaktsinstruktio-
nen!

Jag kommer att lägga in en pas-
sus i instruktionen att du uppmanas 
ringa och påminna nästa nattvakt. 
En förutsättning för att du skall bli 
påmind är naturligtvis att du anteck-
nat ditt telefonnummer på boknings-
listan.

Frågor besvaras efter förmåga av 
Svante Wiklund, 
tel 070 4443991 eller 08 25663
Email:
svante.wiklund@bredband.net

vaktspärmen om stämpelur på dMK:s 
brygga. Trots detta hade 47 vikingar 
inte stämplat där. Jag har inte hittat 
någon notering om att stämpelklock-
an ej fungerat, eller att stämpelkort 
saknats bland nattvaktsrapporterna.

 I gengäld hade tre dMK:are bara 
stämplat, men hoppat över rapporten 
i VSS pärm. 

Sens moral:  Läs nattvaktsin-
struktionen och följ den!

Frågor besvaras efter förmåga av
Svante Wiklund,  
tel 070 4443991, 08 256636
Email 
svante.wiklund@bredband.net

eN StatIStISK ÅteRBlICK PÅ 2015 ÅRS NattVaKtSSäSONg

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal vikingar som gått 156 160 164 164 160 166
Uteblivna vikingar 3 5 3 4 4 2
Friköpta 25 18 11 13 23 11
Styrelse o nattvansv 9 9 10 9 8 7
Befriade 9 9 6 4 2 5
Friår 0 0 0 0 4 18
Summa = antal sommarpl 202 201 194 194 201 209
      
Antal vikingar som gått 156 160 164 164 160 166
Antal dMK:are som gått 9 10 10 17 16 15
Frivilliga 2 5 0 2 1 1
Uteblivna vikingar 3 5 3 4 4 2
Uteblivna dMK:are 2 1 1 1 1 2
Vakanta 4 4 12 3 1 4
Summa = antal nätter 176 185 190 191 183 190

Bokningslistan sätts i år upp i 
Klubbhuset  lördagen  den 12 mars 
kl 11:00.
Alla som vill gå nattvaktspass skall 
skriva upp sig. När alla pass blir 
fullbokade får de som inte fått plats 
skriva upp sig på en reservlista, som 
kommer att bifogas. Friår kommer 
därefter att delas ut i turordning efter 
den särskilda friårskvalifikationslista  
som sätts upp  samtidigt. 

de som skrivit upp sig på reserv-
listan kommer då att lyftas  in på de 
uppkomna lediga platserna. 2015 ut-
delades  21 friår. Låt oss hoppas på 
lika gott resultat i år.  Om du känner 
på dig att du ligger i topp på meritlis-
tan, 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. 
Men vi kommer  i år liksom i fjol att 
jaga dem som bokar nattvaktspass 
när listan tagits ned  med ombok-
ningsavgift enligt reglerna.

de som inte skrivit upp sig på 

Genom ytterligare tillskott till Viking-
arna av starbåtsägare och genom 
nedgång i friköpen har, som synes 
18 friår kunnat utdelas. detta är den 
goda nyheten.

 Skönhetsfläcken yttrar sig som 
uppgången i antalet vakanser. Sär-
skilt i början av säsongen när träbå-
tar läcker är det viktigt att vi får natt-
vakter. Samtidigt kan den som går ett 
tidigt nattvaktspass missa en möjlig-
het till friår. därför är det viktigt att 
alla skriver upp sig på nattvaktslistan 
så tidigt som möjligt, så att nattvak-
ter  att sätta in istället för dem som 
får friår finns tillgängliga. I år kommer 
vi att ta ut 500 kr av dem som anmä-
ler sig efter den sista april (dvs före 
sista sjösättningsdagen).  den som 
anmäler sig sent  kan komma att bi-
draga till att medlem som kvalificerar 
för friår, missar detta. den som inte 
alls anmäler sig får naturligtvis avgift 
för friköp, 3000 kr.

I fjol hade  vi en instruktion i natt-
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aRBetSPlIKt
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 medlem-
mar senare har halv arbetsplikt.

Har medlemmen både sommar- 
och vinterplats blir det 10 timmars 
arbetsplikt (2+4+4 timmar). Har 
medlemmen bara båten registre-
rad i Sällskapet blir det 2 timmars 
arbetsplikt. I årsprogrammet an-
nonseras fasta tillfällen att arbeta 
vår och höst på varvet och på Ek-
holmens öppnings och stängnings-
helger. det går också att ta per-
sonlig kontakt med arbetsledaren
för anläggningen ifråga och hör 
om det finns någon passande ar-
betsuppgift utanför de ordinarie 
arbetstillfällena. För varvet är in-
tendenten eller hamnkaptenen 
arbetsledare och för Ekholmen är 
det förvaltaren.

det är bara den registrerade 
båtägarens insats som räknas av 
på arbetsplikten. Men givetvis kan 
medlemmen ta med familjemed-
lemmar och vänner också. Om nå-

datum då arbetsplikt kan genomföras
Maj  7–8 Öppning Ekholmen
 10 Städkväll på varvet

 14–15 Arbetshelg på Ekholmen.
 17 Städkväll på varvet

Sept  6 Arbetskväll på varvet
 17–18 Arbetshelg Ekholmen
 24–25 Stängning Ekholmen

Okt  23 Städdag på varvet
 29–30 Bojarbete

gon av dem har en speciell kompe-
tens kan deras arbetstid räknas av 
på arbetsplikten. detta kan dock 
bara ske efter överenskommelse
med arbetsledaren.

Arbete vid sjösättning eller 
upptagning samt nattvakt räknas 
ej som arbetsplikt. Ej utförd ar-
betsplikt debiteras med 125 kro-
nor per timme.

VSS styrelse

NattVaKtSPlIKt
Vem har nattvaktsplikt?
Seniormedlemmar som på som-
maren har båtplats i hamnen el-
ler på hamnplanen för kölbåt, 
flerskrovsbåt eller motorbåt har 
nattvaktsplikt. Nya medlemmar 
som kommit före 1 juli har natt-
vaktsplikt om nattvaktslistan ej är 
fulltecknad. de som kommit efter 
1 juli blir troligen befriade. Kontak-
ta nattvaktsansvarig.

Är medlem registrerad för flera 
båtar utgår nattvaktsplikt för var 
och en av båtarna.

Vilken natt skall jag gå?
En lista med dem som skall gå 

nattvakt under sommaren sätts 
upp i Klubbhuset i början av mars. 
denna lista är uppsatt endast en 
kort tid, så att alla nattvaktsskyl-
diga ska kunna teckna sig på den 
innan nattvaktssäsongen börjar. 
Uppsättningstiden annonseras i 
Seglar-Vikingen. På listan tecknar 
du dig för den natt du vill gå. För 
övriga bestämmelser kring natt-
vaktsgången, straffavgift vid icke 
inställelse, möjlighet att köpa sig 
fri mm, se separata nattvakts-
bestämmelser för 2016 i denna 
tidning. På bänken köksdelen på 
övervåningen i Klubbhuset finns 
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 jag nattvakt?
En natt per sommar och båt med 
två personer. Båtägaren svarar för 
att minst två personer finns närva-
rande under hela nattvaktspasset.

Vad gör nattvakten?
Vakterna patrullerar regelbundet 
och håller uppsikt över hamn och 
på hamnplan och visar tydligt ge-
nom detta att anläggningen är be-
vakad. Uppgiften är inte polisiär 
utan bevakande och vid minsta tvi-
vel ringer nattvakten polis, brand-
kår etc.

Hur intygar jag 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 överenskom-
mits.

VSS styrelse 

aRBetSPlIKt
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
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VIKINgaRNaS Segel SällSKaP
PROtOKOll FÖRt VId VSS HÖStMÖte 2015-10-29 Kl. 19.00 I KlUBBHUSet, VSS VaRV.

Parentation hölls över de avlidna 
medlemmarna Olle Ström och VSS 
före detta ordförande Lars Norén.

§ 1. Mötets öppnande
Ordföran de Bengt Janson öppnade 
mötet och hälsade 26 med lemmar 
välkomna. Smörgås och dryck ser-
verades av klubbkommittén.

§ 2. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Einar Hall-
berg och Staffan Söderhäll.

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 4. Fastställande av dagordningen
dagordningen enligt kallelsen i Seg-
lar-Vikingen nr 3-15 fastställdes.

§ 5. Justering av protokollet från 
vårmötet
Inga synpunkter eller ändringar 
noterades, utan protokollet från 
Vårmötet 2015-05-28 godkändes och 
lades till handlingarna.

§ 6. Nya medlemmar invalda efter 
vårmötet
Följande 91 nya medlemmar har 
invalts sedan vårmötet:
Följande 26 medlemmar är seniorer;
Linus Andersson, Vindö 22, Simon 
Cox, Mikael danielsson, Meiges 24, 
Eskil degsell, Mälar 25, Katarina 
Flygare, Fredrik Gröndal Sköld, Hy-dra 
20, Gustaf Hammerbo, Nordisk Folk-
båt, Jakob Höllerbauer, familje-med-
lem, Camilla Jensen, familjemed-lem, 
Magnus Kahlén, Schelinkryss-are, 
Caroline Kolmodin, familjemed-lem, 
Martin Krafft, Safir, Austin La-Grone, 
Marieholm IF, Erik Larsen, Acrona 
400, Kristian Larsson, Kust-kryssare, 
Max Laurell, Anita Litvinov, Nordisk 
Folkbåt, Petter Olbe, Hanna Schnack-
enburg, Nordisk Folkbåt, Kent Strö-
berg, Albin Vega, Hans Torlén, Nord-
isk Folkbåt, Stefan Wedell, Fredric 
Wismar, Segelbåt, Gabriel von Sydow, 
familjemedlem, Rickard Wästberg, 
Seascape 18, Karl Zetterlund
Följande 65 medlemmar är juniorer;
Sienna Abchee, Talis Abchee, Leon 
Ahlgren, Samuel Badler, Axel Berg, 
Cornelia Berg, Laura Bergendahl, 
Rachel Bergendahl, Anna Björkdahl, 
Gustaf Broberg, Linnea Cadogan, 

Lucia dimming, Axel Edlund, Hugo 
Eklind, Ellen Ericsson, Isabella Fong, 
Linda Forsberg, Viktor Forsberg, Se-
bastian Franzel, Amelia Gustafs-son, 
Jermy Harcourt, Malcom Hed-berg, 
Sonja Hedberg, Viktor Hegert 
Carlsöö, Linnéa Hellström, Ebba Hög-
berg, Isak Höijer, Melvin Höijer, Adam 
Kallstenius, Alma Kallstenius, Sofia 
Kettis, Lisa Landberg, Hedvig Lilje-
gren, Hugo Liljegren, Markus Lind, 
Filip Lindahl, William Lindahl, Bianca 
Lindh, Leon Lindh, Linnea Lundmark, 
Saga Lundmark, Isabella Modéer, 
Linnea Modéer, Ebba Nordström, 
Simon Nystedt, Virginia Piehl, Elly 
Rekdahl, Robin Ringstedt, Willem 
Severin, Jonathan Siegel, Carl-William 
Skålberg, Peder Stjernswärd, Richard 
Stårner, Izabell Szmida, Alva Söder-
lind, Tyra Söderlind, Albert Tallroth, 
Ivar Tallroth, Antonia Toth, Vilgot Tre-
skog, Tyra Törnberg, Sofia Törngren, 
Tilda Wallerfeldt, Philip Wallin, Sofie 
Österlund.

Mötet godkände alla juniorer utan 
att alla namn lästes upp. En ny med-
lem var närvarande och de nya med-
lem-marna hälsades hjärt ligt välkom-
na till Sällskapet med en applåd.

§ 7. Inkomna motioner
Inga motioner förelåg för behandling.

§ 8. Information från styrelse och 
kommittéer
Styrelsen
Ordförande
Bengt informerade mötet om att han 
närvarat på ett möte med Idrottsför-
valtningen till vilket VSS och våra två 
grannvarv var inbjudna. I vårt kontrakt 
står det att under sommaren ska det 
vara absolut tomt på hamnplan efter 
ett visst datum, vilket rimmar illa med 
vår verksamhet som inbegriper, 
trailrar, jollar, besökande, renove-
ringsprojekt och parkering. Bengt 
menade att det så småningom 
framkom att förvaltningen verkar vilja 
att det ska bli lika villkor för alla tre 
varv och att dessa villkor ska 
diskuteras fram tillsammans när det 
blir dags för att förhandla fram ett 
nytt kontrakt. Bengt tog också upp 
att det ska göras någon slags 
klubbinventering av Sthlm:s båtklub-
bar som är 83 stycken, där det ska 
fastställas vad kommunen respektive 
klubben äger osv. Men det är en 

person som ska göra denna invente-
ring så det kanske dröjer, menade 
Bengt. delar av sty-relsen har tidigare 
träffat ansvarig på förvaltningen för 
att odla det sociala, då togs mer 
informella frågar upp menade Bengt 
och då kom också VSS område på 
tal, som vi med åren utvidgat med 
deras goda minne. Bengt menade att 
vi då poängterade att hela VSS 
område i princip är öppet för allmän-
heten, vilket inte är särskilt van-ligt 
bland Sthlm:s båtklubbar och att 
detta faktum är till vår favör.

Vidare tog Bengt upp ett besök 
från Svedavia, de tittade på våra 
bänkar som står uppställda och på 
Bengt och Svintos förslag, kommer 
dom att sätta ut ytterligare fyra 
stycken bänkar och tillhörande bord 
längs med vägen. Vidare framkom då 
att området från Klubbhuset och ner 
till vägen tillhör Sthlm:s stad, 
djurgårdsförvaltningens gräns går vid 
kanalen.

därefter tog Bengt upp fråga om 
Subliftlånet som styrelsen gärna ser 
att medlemmarna som tecknat dessa 
nu löser in dessa, då det är bökig 
administration för klubben och inte 
minst dyr.

Sedan informerade Bengt mötet 
om att det skickades en blomma från 
VSS till f.d. ordförande Lars Noréns 
begravning. 

 
Kassören
Per informerade mötet om ombyggna-
den av pelarkransbryggan som inte 
var budgeterat, men som under året 
visat sig nödvändigt att renovera av 
säkerhetsskäl. Per menade att medel 
ur en underhållsfond kommer att kun-
na användas för kostnaden för kajen 
på cirka 200 000:- och asfalteringen 
cirka 100 000:-. Ekonomin är annars 
överlag i god form.

 
Förvaltare Ekholmen
Anders informerade mötet om att det 
kommer bli ett nytt bastuaggregat till 
nästa säsong av förhoppningsvis bät-
tre kvalité än det gamla och att golvet 
på dansbanan kommer att få sig en 
översyn så att man inte trampar ige-
nom.

 
Intendenten 
Christer informerade mötet om ny-
byggnaden av pelarkranskajen som 
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Per nämnde tidigare. den har med all 
rätt ansetts som undermålig, vilket 
också visade sig då halva kajen ra-
sade under det inledande arbetet. 
Raset gjorde att konstruktionen blev 
något ändrad. Pelarkranen har också 
demonterats med syfte att höja den 
så att lyfthöjden blir 25 cm högre än 
tidigare. Hela arbetet kommer antag-
ligen bli klart ganska omgående. Hela 
bryggan kommer att bäras upp av 10 
stycken stolpar som är nerborrade i 
berget. Vatten och el kommer att pla-
ceras mer centralt på bryggan. Fråga 
togs upp av medlem om det kommer 
finnas kapacitet för de dränkbara 
länspumparna som behövs för träbåt-
arna vid sjösättning. Christer svarade 
att det kommer bli fast monterade 
trefasuttag.

därefter informerade Christer om 
att det har varit städdagar på varvet 
som haft väldigt god uppslutning, 
cirka 40 medlemmar kom, många 
uppgifter slutfördes och det blev stä-
dat överallt. Tyvärr har det försvunnit 
verktyg vid städtillfällena, nu sist för-
svann en helt nyinköpt grensåg. Alla 
optimister blev uppburna bakom 
mastskjulet och även alla jollar som 
har legat i slänten vid slipspåret blev 
flyttade. Till nästa år ska vi se till att 
inga jollar läggs där, då de ligger i 
vägen för slipen. Silvija tog här upp 
att det kommer bli en uppsnyggning 
även av piren där det nu samlats lite 
av varje. det ska se snyggt ut även 
från utsidan när man ser vårt hamn-
område. En medlem tog upp fråga om 
när det blir städat i mastskjulet och 
Silvija svarade att det blir städning 
efter nästa års sjösättning.

 
Hamnkaptenen
Jonas informerade mötet om att 
årets upptagning i princip gått bra, 
det har varit några små incidenter 
som Subliftförarna ska gå igenom. På 
hamnplanen är det cirka tre båtar 
färre än föregående år och Jonas me-
nade att planeringen varit lite snål i 
överkant, det hade nog gått att kläm-
ma in några båtar till. detta år blev 
det lite problem med många sena 
ändringar och det tar mycket tid och 
jobb för hamngänget som alla inblan-
dade helst vill slippa. 

Jonas informerade vidare om att 
det till våren kommer att bli en större 
ommöblering ute på piren för att bå-
tarna ska hamna mer rätt mot brygga 
och för plats emellan båtarna. det är 
tänkt att bojarna kommer att ligga 

kvar och användas som ett mittmär-
ke för båtarnas för.

Ordförande gav sedan ordet till 
Curt Sivers, Subliftansvarig som infor-
merade mötet om att det varit ett 
slangbrott i somras som blev repare-
rat. det finns rekommendationer om 
att byta slangar och det kanske be-
hövs bytas många så att systemet 
blir mer tillförlitligt. det är en avväg-
ningsfråga och det kanske finns ytter-
ligare saker som behöver göras där 
externa krafter måste hyras in me-
nade Curt som funderar vidare över 
dessa frågor under vintern.

Arkivarie
Ola Jarder informerade mötet om att 
en av de försvunna böckerna har 
kommit tillbaka och bokskåpen är nu 
låsta, vilket Ola inte blivit informerad 
om. Ordförande påtog sig att ha låst 
lite väl snabbt. 

Kappseglingskommittén
Birgitta informerade mötet om att det 
i juli kommer genomföras SM för M22 
och Folkbåtar vilket kommittén ser 
fram emot. 

§ 9. Övriga frågor
Följande frågor togs upp för behand-
ling;

- Christer informerade mötet om 
att vägbommen för närvarande är ur 
funktion, det var en uttryckning till 
Varvsföreningen och dom körde bara 
rakt igenom. Vidare tog Christer upp 
att Subliften gjort ett skutt i spåret 
under vattnet och det visade sig att 
någon kastat ner stenar i spåret. det 
har nu åtgärdats och samtidigt 
kontrollerades om det finns ett stopp 
på sponten och det gör det. Jonas 
Ericson menade att det ligger väldigt 
djupt.

- Anders informerade mötet om 
Sthlm:s Seglarförbund årsmöte som 
han närvarat på. Förbundet är orolig 
för sin ekonomi och har antagligen i 
flera år fått för mycket bidragspengar. 
Sedan en tid driver dom att alla 
båtklubbar ska registrera sina 
medlemmar med personnummer via 
deras program IdrottOnline. På mötet 
diskuterades hur de ska få in de 
pengar de behöver för att driva sin 
verksamhet. Bl.a. kom förslag upp att 
införa tävlingslicenser för de som 
ansvarar för seglingarna, tveksam 
väg menade Anders. det kommer 
hållas ett extra årsmöte i Skövde om 
tre veckor då det ska beslutas om 

vidare riktlinjer. Bengt ställde fråga 
om det var något Sällskapet kan 
göra, men Anders menade att han 
antagligen åker dit och kan sedan 
rapportera vidare. därefter informe-
rade Anders om att det finns ett s.k. 
samarbetsorgan som heter Båtrådet, 
i vilket Sthlm:s Seglarförbund inte har 
någon repre sentant. Anders kan 
tänka sig att delta i detta råd.

- Birgitta Kriström överlämnade 
sedan en gåva till Sällskapet, en bok 
som hade titeln Vikingar på fjällfärd. 
Ola tog genast hand om boken för att 
införliva den i biblioteket. 

Vidare donerade Birgitta ett 
original av en inbjudan till VSS 
50-årsmid-dag. Jonas Ericson 
undrade om det går att lägga ut 
inbjudan på hemsidan. Webbmaster 
Karin Svärd svarade att det finns 
många saker som går att lägga ut på 
hemsidan, det finns nog egentligen 
inga begränsningar menade hon. 
Ordförande tackade Birgitta för 
gåvorna.

- därefter presenterade ordföran-
de Staffan Söderhäll för mötet, en 
mångårig medlem som ville överläm-
na en gåva till Sällskapet. Staffan fick 
ordet och tog fram en tavla förestäl-
lande en roslagsskuta. Staffan 
beskrev historien bakom tavlan och 
dess anknytning till VSS visade sig 
bl.a. vara att den målats av en farbror 
till Costy Hallquist, en av Sällskapets 
mesta medlemmar. Ordförande tacka-
de hjärtligt för den trevliga gåvan och 
mötet gav Staffan en varm applåd.

§ 10. Mötets avslutande
Ordförande tackade sedan mötet för 
närvaron och klubbkommittén för god 
förplägnad och förklarade mötet för 
avslutat kl. 20.15.

Vid protokollet
Helga Rudhe

Justeras
Bengt Janson

Justeras
Einar Hallberg

Justeras
Staffan Söderhäll

Båda justerare har justerat 
och protokollet.
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Allt fler börjar få upp ögonen för 
den fina anläggning för segling 
som VSS har vid Hundudden. Det 
betyder att fler vill komma till oss 
för att segla. Det innebär att året 
kommer att innehålla en hel del 
nyheter, så håll uppsikt över kapp-
seglingskommitténs hemsida där 
de kommer att beskrivas utförligt.

 I år har VSS åter fått förtroen-
det att arrangera SM-tävlingar för 
både Nordisk Folkbåt och M22 
och samtidigt RM för M25. Det är 
glädjande att VSS uppskattas som 
tävlingsarrangör. 

Förutom SM arrangerar VSS 
som vanligt Vikingaregattan och 
VSS Inbjudningssegling med KM.

Alla kappseglingar kommer att 
arrangeras vid Hundudden. Det 
börjar med Vikingaregattan 18-19 
juni, som innefattar DM för F och 
IF och nytt för i år en distansbana 

VSS kappseglingar 2016
för SRS efter önskemål från SYS 
(Sail Yatch Society dvs föreningen 
för gamla segelbåtar).

Den 16-19 juli följer så SM-
seglingarna för F och M22 och 
RM för M25. De börjar med en 
träningssegling på lördagen och 
slutar med att segrarna koras sista 
seglingsdagen tisdag 19 juli.

I samband med dessa seglingar 
kommer vi att behöva hjälp av 
medlemmar med hamnplats så att 
vi kan bereda plats för ett 40-tal 
kappseglande båtar i hamnen.

VSS Inbjudningssegling med 
KM kommer i år för första gången 
att hållas i augusti närmare be-
stämt den 27-28:e. Vi hoppas på 
detta sätt kunna få till ett riktigt 
KM innan det börjar bli dags att ta 
av masten.

I och med Starbåtarnas akti-
viteter har VSS anläggning vid 

Hundudden börjat utvecklas till 
ett riktigt seglarcentrum mitt inne 
i Stockholm. Det är något som vi 
måste ta till vara på och fortsätta 
att utveckla.

När vårens kvällsseglingar 
startar vet jag inte för närvarande 
men info kommer på VSS hemsida 
och Starbåtarnas hemsida. Håll 
utkik!

Mer om seglingarna kommer i 
nästa nummer av Seglar-Vikingen. 
Mer info om seglingarna och 
de officiella Inbjudningarna till 
regattorna kommer att finnas på 
VSS hemsida (www.vss.nu) under 
fliken kappsegling. Via hemsidan 
kan man också anmäla sig till 
seglingarna.

KappseglingsKommittén/   
anders

VSS behöver dig!

Riktigt så tufft är det inte att vara funktionär i VSS, 
men det krävs engagemang.

Nu söker vi främst en bojansvarig och en spolplatteansvarig, 
men även du som känner dig sugen på att arbeta med 

andra uppgifter i sällskapet är välkommen att kontakta någon 
av oss i valberedningen.

VSS valberedning genom Mathias Rönbeck

loppmarknad 
för båtprylar 

– i all enkelhet

Säkert finns i skåp och 
lådor mycket användbara 

båtprylar som du inte 
längre behöver, 

men är precis vad din 
båtgranne söker.

•
Första lördagen i helgen 

efter sista sjösättningspassen, 
mellan klockan 11 och 13 har du 

chansen att sälja och köpa.
•

Vi håller till på grusplanen 
bakom Kruthuset.

•
Om du vill ta med ett bord att 

lägg upp dina saker på, 
gör gärna det.

•
Var och en svarar för sig.

•
Välkommen dSV
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Den 87:e säsong för Vss på ekhol-
men planerar vi att starta 7-8 maj 
med öppningshelg. Det kolliderar 
tyvärr med sista sjösättningsda-
garna, men då många besökare på 
ekholmen har sina båtar på andra 
varv är det trevligt om verksam-
heten kan komma igång så tidigt 
som möjligt. Helgen efter (14-15 
maj) blir det arbetshelg. För mer 
info om tidpunkterna håll uppsikt 
på Vss hemsida eller på anslag i 
hamnen. 

som tecken på att vi öppnar 
ekholmen börjar vi med att hissa 
Vss-vimpeln på flaggstången vid 
norra ponton. eftersom öppnings-
helgen ligger i anslutning till kristi 
Himmelfärdsdag kommer nog att  
öppningen då. sedan städar vi bort 
vintern och dra igång allt som varit 
avstängt. Vi plockar fram det som 

ställdes undan i höstas (grill, rodd-
båt och kafémöblerna till altanen). 
i bastun kommer ett nytt aggregat 
installeras så snart som möjligt. 
(Det gamla hade rostat sönder). 

Öppningshelgens lördags kväl-
len bjuder Vss de som arbetat 
under dagen på middag. (Det är 
obligatorisk föranmälan, för att 
matinköpen ska kunna planeras).

arbetshelgen kommer vi att 
påbörja arbetena på dansbanan, 
dvs i första hand se till att vi har 
ett helt golv.

som syns av ovanstående be-
höver vi många händer för att ge-
nomföra de planerade arbetena.

glädjande nog har vi många 
anmälningar om intresse av hamn-
vaktssysslan, men det finnsplats 
för ytterligare hamnvärdar speci-
ellt under vår och höst. anmälan 

Vårstart på ekholmen 2016

SPOlPlattaN

Nu ska Richard Ljungberg och jag ta över ansvaret 
som miljöombud efter Thomas Michélsen.

Vi tycker att det finns mycket att göra för vår miljö men överst på 
listan står spolplattan.

Att Östersjön inte mår bra vet alla. 
Varje liten insats är av stor vikt och nu kan vi spara 
egna pengar och arbete på att slippa bottenmåla.

Allt är klart för att sätta igång anläggningen men den har ännu inte 
provkörts och vi behöver, i likhet med subliften, en skara entusiaster för 

brukande och underhåll.det är nu under våren som vi måste prova och lära om 
spolplattan ska kunna användas vid nästa torrsättningen och kanske även under

sommaren av den som struntar i att bottenmåla nu i vår.

Tag kontakt med Richard, mig eller intendent Christer Fredriksson 
i Tekninska kommitéen.

Vi behöver era insatser som givetvis räknas av mot ordinarie 
arbetspliktiga timmar.

bjorn.dahlstrom@bjd.se
miljöombud

kan göras till förvaltarna enligt 
nedan.

info om sommarprogrammet 
förjer i nästa nummer av seglarvi-
kingen.

Ekholmsförvaltarna/
Anders

PS. 
Glöm inte att meddela om 
du kommer ut till öppnings-
helgen till förvaltarna 
(Anders Kriström) mobil 
070-738 81 59, e-post 
a.kristrom@telia.com eller 
Bengt Pettersson mobil 
0738-18 80 06. 
DS.
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Årsprogram 2016

Juni

1 ons Kvällsegling för juniorer på varvet.           
  Start kl. 17.30. 

1 ons Vårutflykt för VSS Veteranklubb. OBS!   
  Preliminärt datum, kan flyttas bakåt eller   
  framåt.

8 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.           
  Start kl. 17.30. Sista för säsongen.

10 fre Afterwork med tillhörande informationsmöte  
  för nya medlemmar på Hundudden kl. 17.30- 
  20.00. Klubbkommittén bjuder på   
  soppa eller hamburgare och mingel. 

13-17 mån-fre  dagseglarläger 1 på Hundudden för   
  juniorer. Femdagars-läger kl. 09.00.16.30           
  Anmälan via hemsidan.

18–19  lör-sön Vikingaregattan på Hundudden med Gill   
  Star Cup och distansbana SYS.

18–22  lör-ons. dagseglarläger 2 på Hundudden   
  för juniorer. Femdagars- läger kl.09.00–16.30      
  Anmälan via hemsidan.

24–26 fre-sön Midsommar på Ekholmen. 

25 lör Midsommardagsregatta, med barkbåt- och  
  fisketävling. Arrangör dSV. 

27 juni– mån-fre dagseglarläger 3 på Hundudden för          

1 juli  juniorer. Femdagars-läger kl. 09.00–16.30.  
  Anmälan via hemsidan. Extra region, Optimist  
  förslag.

Juli

4-8  mån-fre dagseglarläger 4 på Hundudden för   
  juniorer. Femdagars-läger kl. 09.00-16.30.  
  Anmälan via hemsidan.

16-19 lör-tis SM för F och M22, RM för M25 på   
  Hundudden.

24-30 sön-lör Seglarläger 1 på Ekholmen för juniorer.   
  Veckoläger. Anmälan via hemsidan.

31 juli– sön-lör.  Seglarläger 2 på Ekholmen för    
  juniorer. 

6 aug   Veckoläger. Anmälan via hemsidan.

augusti

1-6 mån-lör fortsättning på Seglarläger 2.

15-19 mån-fre dagseglarläger 5 på Hundudden för   
  juniorer. Femdagars-läger kl. 09.00-16.30.  
  Anmälan via hemsidan.

17  ons. Start för kvällssegling i sjön för juniorer på   
  varvet. Start kl. 17.30. 

  Anmälan via hemsidan.

 
Mars

5 lör VSS Veteranklubb håller årsmöte.

8 sön Bockgården städas. Samling kl. 10.00.

12 lör Nattvaktslistan anslås i Klubbhuset kl. 11.00. 

31 tor Årsmöte. Start kl 19.00 i VSS Klubbhus. 
 
april 
11 mån Sista dagen för motioner till Vårmötet. 

16 lör Sjösättning.  

17 sön Sjösättning. 

20 ons Kvällsseglings-aktivitet för juniorer på land.  
  Se hemsidan. 

22 fre Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 2

23 lör. Sjösättning

24 sön Sjösättning.  

27 ons Kvällsseglings-aktivitet för juniorer på land.  
  Se hemsidan.

30 lör Sjösättning

Maj

1 sön Sjösättning.

4 ons Start för kvällssegling i sjön för juniorer på  
  varvet  

  Start kl. 17.30. Anmälan via hemsidan.

6 fre Afterwork på Hundudden kl. 17.30–20.00.  
  Klubbkommittén bjuder på soppa eller   
  hamburgare och mingel. 

7 lör Sjösättning

7–8 lör-sön Öppningshelg på ekholmen. 

8 sönd Sjösättning Säsongsinvigning med   
  bryggdans i anslutning till sista   
  sjösättningspasset. Arrangör dSV.

10 tis Städkväll på varvet. Samling kl. 18.00. 

11 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.   
  Start kl 17.30.

14–15 lör-sön arbetshelg på ekholmen. 

17 tis Städkväll på varvet. Samling kl. 18.00. 

18 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.         
  Start kl. 17.30.

25 ons Kvällssegling för juniorer. Start kl. 17.30. 

26 tor.  Vårmöte. Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

  OBS! Program för kölbåtarnas kvällsseglingar  
  är f.n. inte fastställt.
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20-21 lör-sön Kräftskiva och Paketsegling på lördag,   
  VSS Varpamästerskap på söndagen. Arrangör  
  dSV och Klubbkommittén.  

24 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.             
  Start kl. 17.30. 

27–28 lör-sön VSS Inbjudningssegling med KM på   
  Hundudden

31 ons. Kvällssegling för juniorer på varvet.           
  Start kl. 17.30. 

September

2 fre Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3.

6 tis arbetskväll på varvet. Samling kl. 18.00. 

7 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.             
  Start kl. 17.30.

14 ons Kvällssegling för juniorer på varvet.           
  Start kl. 17.30. 

17–18 lör-sön arbetshelg på ekholmen. 

12 mån Sista dag för motioner till höstmötet.

15 tor Informationsmöte för nya medlemmar.              
  Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

21 ons Kvällssegling för juniorer. Start kl. 17.30.   
  Sista för säsongen.

24–25 lör-sön Stängningshelg på ekholmen. 

24 lör Upptagning. 

25 sön Upptagning.

Oktober

1 lör Upptagning. 

2 sön Upptagning.

8 lör Upptagning. 

9 sön Upptagning.

15 lör Upptagning. 

16 sön Upptagning.

22–23 lör-sön Upptagning

23 sön dSV fyller 95 år. Födelsedagskaffe för alla  
  Vikingar. 

23 sön Städdag på varvet. Samling kl. 10.00. 

27 tors Höstmöte. Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

29–30 lör-sön Bojarbete. 

 
November

7 mån Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4.

13 lör dSV:s Höstmöte med sillfrukost.

december

7 ons VSS Veteranklubb arrangerar traditionellt   
  Julbad med tillhörande jullunch. 

2017

Januari

22 sön Kaffe framför brasan för alla Vikingar.   
  Arrangör dSV. 

Februari

13 mån Sista dag för motioner till Årsmötet.

18 lör dSV:s årsmöte. 

24 fre Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1.

Mars

12 sön Bockgården städas. Samling kl. 10.00. 

30 tor Årsmöte.  
 
 

Årsprogram 2016

Jobba av arbetsplikten i VSS
Vi gläder oss åt att så många medlemmar kommer till arbets- och städdagarna men det är ibland 

svårt att tillhandahålla arbetsuppgifter till allas belåtenhet.
det är genom medlemmarnas insatser som Ekholmen och varvet hålls i fint skick. I detta nummer 

av seglarvikingen visas de ”officiella” arbetstillfällena som är 9 stycken (markerat med fet stil i pro-
grammet). dessutom kan du jobba självständigt med något projekt som du bestämmer tillsammans 
med en funktionär. 

Vi har en del projekt som kan utföras i grupp eller enskilt exempel på detta är att rostskydds be-
handla och måla pelarkranen eller att vårda klubbens båtar. 

För varvet ansvarar Intendent Christer Fredriksson 073 639 1815 och för Ekholmen svarar Anders 
Kriström 070 738 8159. 

Kontakta oss om ni har lust att jobba av arbetsplikten separat.


