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Tuffa tjejer, Midsommarafton på Ekholmen.Foto: Claus Meyer
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Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till 

Höstmöte
torsdagen den 27 oktober 2016 kl.19.00 

i Klubbhuset, VSS Varv   

FöRSlag Till dagoRdning

1.    Mötets öppnande

2.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

3.     Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4.     Fastställande av dagordning

5.     Justering av protokoll från vårmötet, se sid 16

6.     Nya medlemmar invalda efter vårmötet

7.     Inkomna motioner, se sid 17

8.     Information från Miljörevisionen 1/9-16

9.      Information från styrelse och kommittéer

10.     Övriga frågor

11.     Mötets avslutande

 

Hundudden i september 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

Tittar tillbaka i tidigare Seglarvi-
kingar och ser att några frågor ofta 
kommer upp igen och igen. Är det 
bra eller dåligt? Det beror lite på 
vad frågan gäller. Subliften, spol-
plattan, pelarkranen, hjärt-lung öv-
ning osv – sådant vill jag ju bara 
klara av och få färdigt och sedan gå 
vidare. Så har vi vädret förstås, ett 
ständigt återkommande ämne. Jag 
har skrivit så ofta om fina somrar 
och seglingsvindar, så nu när jag ser 
tillbaka på årets sommar känns det 
nästan som ett tecken på klimatför-
ändring. Medelhavsvärme, inget 
regn ljummen stark vind och så alla 
dessa dignande fruktträd. Vi fick 
200 (!) persikor på vårt träd i år. 
Nytt rekord förstås. 

I detta fina sommarväder ord-
nade VSS SM i Nordisk Folkbåt och 
M22. Seglingar på Värtan. Fantas-
tiskt väder. Stadiga ljumma vindar. 
Fina banor. Roliga evenemang. Det 
var drygt 40 båtar med gäster från 
både Danmark och Finland. Kapp-
seglingskommitténs väloljade ma-
skineri fungerade utmärkt. Med all 
den rutin som finns i gruppen är det 
inget att förvånas över, men i alla 
fall….Vår fantastiska anläggning på 
Hundudden är ju en otrolig tillgång 
och det fungerar utmärkt med den 
nya pelarkransbryggan och den nu-
mera höjda kranen. Det var med an-
dra ord fullt med folk och rörelse i 
och ikring Kruthuset och Klubbhu-
set. Så ser ett riktigt seglingscenter 
ut! En kväll fraktade vi ut alla seg-
lare till Fjäderholmarna för picnic 
på klipporna där i en praktfull sol-
nedgång. Så hade vi prisutdelning 
och regattamiddag i Klubbhuset 
med buffé från Kruthuset. Anders 
Olsen med gastarna Per Wärnegård 
och Johan Wärnegård i Mathilda II 
kammade hem SM titeln i Nordisk 
Folkbåt och Janne Björnberg med 
besättning knep M22-titeln. Grat-
tis! Det var verkligt roliga dagar. 
Och min gamla önskning att VSS 

skall ordna ett SM varje säsong – 
bara stärktes. Kappseglingskommit-
tén orkar inte med för många om-
fattande evenemang. Det är mycket 
jobb och det måste vi respektera. 
Om vi vill ha SM så måste vi hjälpa 
till och ställa upp och avlasta nuva-
rande funktionärer. Själv var jag 
med alla dagarna och ställde upp 
med följebåt.

Vi har haft miljörevision på var-
vet också. Se separat artikel. Kom-
munen är enligt Miljöbalken (1999) 
ålagd att bevaka att bla båtklubbar 
lever enligt lagstiftningen. Frågor 
som miljöpolicy, avfallsplaner och 
hantering, miljöstation, spolplatta 
mm granskades och diskuterades 
ingående. Miljöfrågan väcktes ju på 
allvar hos oss kanske 2011 när vi 
fick kontakt med Institutionen för 
teoretisk miljöforskning (ITM) på 
Stockholms Universitet där docen-
ten och tillförordnad professor Brit-
ta Eklund inledde sin unika forsk-
ning angående båtbottenfärgers 
påverkan på havsmiljön. Vi vara ti-
digt ute som ”provbåtklubb” med 
avskrapstester från båtbottnar, ke-
misk analys av olika bottenmål-
ningar etc. Detta ledde också till att 
vi sökte och beviljades LOVA bi-
drag för att finansiera spolplatta, ga-
rage till Subliften mm. Samtidigt 
formulerades VSS miljöplan (fast-
ställd 2012) av Thomas Michélsen, 
dåvarande miljöombud. Den har sin 
främsta finess i sin tydlighet och en-
kelhet att vara lathund för medlem-
marna om hur vi i del 1. hanterar 
vårt avfall, hur vi använder miljösta-
tionen och att det åligger samtliga 
att hålla sig ajour med denna plan, 
samt i del 2. hur vi hanterar pågå-
ende prioriterat miljöprojekt, fn 
spolplattan. Vi har alltså att förhålla 
oss till två viktiga punkter, dels att 
känna till och följa våra enkla regler 
vad gäller hantering av miljöpåver-
kande rester och dels känna till och 
verka för genomförandet av pågå-

ende specifikt miljöprojekt, spol-
plattan. Klart och tydligt.   

Vi ser med glädje på juniorverk-
samheten som ökar stadigt. Vi har 
allt finare båtmaterial både jollar 
och följebåtar. Intresset för delta-
gande är jättestort och väntas bara 
öka. Tänk bara på alla familjer som 
snart flyttat in i Norra Djurgårds-
staden. Vår kö kommer att öka. Vi 
måste förbereda oss att diskutera 
hur detta skall hanteras. Det finns 
ett påtagligt intresse för ungdoms-
verksamhet hos kommunens politi-
ker och därmed också på förvalt-
ningarna, våra huvudmän. Där har 
vi påtagliga fördelar för vår junior-
verksamhet och kan därmed räkna 
med en mer liberal syn på komplet-
teringar av vår anläggning i form av 
utrymme och förenklingar i hante-
ringen av verksamhet och utrust-
ning. Ett praktfullt komplement 
kunde också vara seglarskola för 
vuxna, dels föräldrar till aktiva ju-
niorer och dels vuxna som så enkelt 
ser hur trevligt det är med segling 
när de slår sig ned för en frestande 
kopp kaffe vid Kruthuset. 

Ja som ni ser finns det en rad in-
tressanta frågor att diskutera på lju-
garbänken på Klubbhuset för att se-
dan föra frågorna vidare till våra 
ordinarie möten – nu närmast Höst-
mötet i oktober Kom då och disku-
tera våra angelägna frågor.

Vi ses.
Bengt Janson 

VSS ordförande
 

det är sensommar
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VSS miljöpolicy är att ha en miljö-
plan som ofta ses över och uppdate-
ras genom ständiga förbättringar. 
Planen har två delar:
 
del 1 är en miljölathund för alla 
medlemmar. Den är kortfattad, 
enkel och lätt att följa. Den revide-
ras och moderniseras regelbundet.  
 
del 2 är VSS olika miljöprojekt. 
De är tidsbegränsade satsningar 
som drivs av miljögruppen tillsam-
mans med övriga intresserade 
medlemmar. Under 2011 har det 
handlat om bottenfärg. 2012 fort-
satte det projektet. Sedan kom 
spolplattan. Toatömning etc och 
andra nya projekt tillkommer. För-
slag välkomna.

VSS Miljölathund
Använd miljöstationen. Där han-
terar du spilloljor, överblivna lös-
ningsmedel, förbrukad glykol, 
färgrester som inte torkat samt – i 
låda intill miljöstationen – blybat-
terier. Penslar, tomma burkar, 
tomma dunkar och filter lägger du 
i containern. När du slipar eller 
skrapar bort bottenfärg och andra 
giftiga färger från din båt försöker 
du ta hand om färgresterna. Ett 
sätt är att samla slipdamm och 
färgflagor på en presenning under 
båten. Ett annat sätt att suga upp 
dammet direkt samtidigt som du 
slipar. Det hopsamlade slipdam-
met och färgflagorna lägger du i 
påse, som placeras i miljöstationen 
på anvisad plats. Glöm inte att för-
sluta din påse noggrant.

Fastslagen och antagen på VSS 
årsmöte 2012

VSS styrelse

VSS Miljöplan

I nästa nummer av Seglarvikingen kommer vi att presentera vårens 
Navigationskurser som vi har med SJÖLOTSEN.

det gäller Förarintyg, Kustskeppare och Fartygsbefäl klass 8.
För medlemmar som vill gå kurser under hösten så finns Sjölotsen 

ordinarie kurser som vi får gå på med VSS rabatt.
Vi kommer även att lägga ut programmen på vår nya fina hemsida 

vss.nu För mer info kan ni även titta på sjölotsen.se

Christian Falk, vice ordförande

Vårens navigationskurser

Bengt Janson och Silvija Brandell när de städade vid containern och Miljöstationen i augusti och 

körde iväg allt skräp som några lämnat där…

MilJöinSPEKTion

Båtklubbar anses bedriva miljöfarlig 

verksamhet och miljöförvaltningen 

gör sedan 2010 löpande tillsyn. den 

1 september var det VSS:s tur att 

skärskådas.

Vi fick mycket uppskattning för 

vår fina anläggning, klubbhuset och 

den fantastiska miljön och för hittills 

utförda miljöarbeten. Mycket var bra 

men intet så bra att det inte kan bli 

bättre. Och det kan vi, vill vi och mås-

te vi.

Ännu är det långt till att sluta an-

vända bottenfärger men de flesta är 

eniga om att färgerna är obegripligt 

dyra, oftast dåliga, åtminstone i för-

hållande till priset och ger oss mycket 

arbete, ofta under en mindre rolig tid 

av året. Förutom då också deras ne-

gativa inverkan på miljön.

Miljöförvaltningen ställer krav på 

att klubben ska ha skriflig dokumen-

tation om varje enskild båtägares val 

av bottenfärg. Inför nästa säsong 

kommer VSS att behöva samla in 

dessa uppgifter.

Vi framhöll naturligvis att alla föl-

jer gällande regelverk och restriktio-

ner men vi kan se en vinst med att 

varje medlem fokuserar på val av 

färg, kostnad och det arbete som 

målningen medför.

Spolplattan har börjat användas 

under sommaren och vi hoppas att så 

många som möjligt vid torrsättningen 

väljer denna möjlighet att spara arbe-

te och miljö. Även här arbetar vi för ett 

framtida obligatorium.

Under hösten kommer sophante-

ringen att förändras till ett antal min-

dre fraktioner. det ska bli renare, 

snyggare och effektivare än den nuva-

rande hanteringen, som är en sanitär 

olägenhet.

Här söker vi samarbete med när-

liggande båtklubbar för hitta en effek-

tivare och billigare lösning.

Vi kommer kontinuerligt att på Vi-

kingarnas hemsida informera om änd-

rade regler och rutiner. Givetvis är vi 

också intresserade av era synpunkter 

på vår verksamhet och vår gemen-

samma miljö. 

Björn dahlström

Miljöombud
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VSS Miljöplan

I strålande sol samlades vi, 21 
deltagare, inför resan till Björkö-
Birka för att borda M/S Viktoria. 
Kön var lång med massor av skol-
barn och så vi förstås. Färden var 
behaglig genom Mälarens skär-
gård, även om vi inte fick sitta 
samlade, så hade vi det trevligt 
under resan. 

På bryggan mötte VSS ord-
förande Bengt Janson oss och 
ledsagade oss till ett välfyllt 
kaffebord invid museet. där hade 

han en utförlig berättelse om Bir-
kas historia, om alla utgrävningar, 
om museet som nu var noga 
uppbyggt med miniatyrer och om 
dess historia - mycket bra och 
välgjort och illustrativt. alla var 
mycket nöjda med denna redovis-
ning. Vi gick också själva runt och 
tittade på allt.

därefter visade Bengt oss 
på den lilla Vikingabyn i naturlig 
storek, vilket var minst lika spän-
nande att se, hur människorna 

bodde då med timrade hus och 
torvtak etc.

detta var en mer detaljerad 
beskrivning än vid tidigare besök. 
alla var mer än nöjda när vi efter 
kort tid måste bege oss till båten 
för att färdas hem till Huvudsta-
den igen. 

Kort men intensivt ock mycket 
lärorikt och intressant, tack 
Bengt!

VSS VeteranklubbS StyrelSe

Vikingabyn

Bengt Janson hälsar ingeborg Wallander välkommen

Kerstin Svensson, Ursula Johansson och Bengt andersson

VSS:s Veteranklubbs vårutflykt 27 maj 2016
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även i år 
blev det en 
spännande 
kamp på 
ängen när 

VM skulle avgöras, alltså DsVs 
Varpamästerskap. trots att täv-
lingarna startade redan klockan 
tio på söndagsmorgonen efter en 
trevlig kräftskiva, slöt många upp, 
både deltagare och förväntans-
fulla åskådare.

efter sedvanligt letande och 
provkastande av stenar kom täv-
lingarna igång. Först avgjordes 
själva VM-tävlingarna i herr-, 
dam- och juniorklass. Man kastar 
mellan två pinnar, hela 18 meter 
för herrarna och 14 meter för da-
mer och juniorer. banans längd 
diskuterades livligt, och flera i 
herrklassen ansåg det en aning 
långt… kanske för stor sten där?

alla kastade i tur och ordning, 
och avståndet från den vita pinnen 
noterades noggrant av sekretaria-
tet, som idag sköttes av eva Jar-
der. Hon satt i säkert skydd på 
dansbanan med tak över huvudet. 
ola Jarder var enväldig domare 
och i den här första tävlingen an-
vände han sig av tumstocken. alla 
stenar som inte kom inom dess 
räckvidd fick noteringen 2 meter, 
fördelaktigt för många! efter 3 
kast över 2 meter åker man nämli-
gen ut. så i den fjärde omgången 
hade startfältet minskat väsentligt, 
och redan i sjätte omgången var 
segrarna korade.

 i herrklassen vann Rolf kol-
modin, i damklassen Heidi Raita 
och i juniorklassen tyra törnberg. 

tyra var visserligen ensam i juni-
orklassen, men hennes resultat 
helt i klass med Heidis i damklas-
sen, gör henne ändå till en värdig 
mästare. 

Därefter vidtog utslagstävling-
en som också räknas in i kombi-
nationstävlingen (segling-varpa). 
placeringen från lördagens paket-
segling läggs ihop med placering-
en i varpatävlingen, och lägst 
summa vinner. Här tävlar alla mot 
alla, och den sten som ligger 
längst bort från pinnen åker ut. 
För att vinna måste man alltså 
komma näst längst bort varje 
gång… ola bytte här redskap, 
tumstocken var alldeles för kort, 
måttbandet på 20 meter togs fram. 
Vid några omgångar skiljde det 
bara några centimeter! Marie 
Nilsson lyckades bäst, och åtmins-
tone i sista kastet kom hon näst 
längst bort från pinnen. 

i kombinationstävlingen vann 
s/y Calvados, som kom tvåa (= 
bästa placering) i seglingen. När 
Rolf kolmodin sedan gav Calva-
dos en tredjeplacering i utslags-
tävlingen var segern klar.

stort grattis till alla segrare, 
prisutdelningen sker på DsVs sill-
frukost lördagen den 12 novem-
ber. 

i väntan på sillfrukosten deko-
rerades varpasegrarna med 
HMgV:s järnmedalj i femte stor-
leken.

Dagens bästa kast (2 cm från 
pinnen) gav björn Dahlström da-
gens extrapris, ett rött äpple.

Karin Svärd

anders Kriström

Årets segrare, från vänster Rolf Kolmodin, 
Heidi Raita, Tyra Fornander och Marie nilsson.

dSVs 
Varpamästerskap

Heidi Raita i vinnarmössan får sin 
medalj av ola Jarder. 
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anders Kriström Björn andersson Marie nilssson.

Rolf Kolmodin med vinnarstenen, den varma vinnarmössan ska bäras under nästa års kastning.

Årets segrare, från vänster Rolf Kolmodin, 
Heidi Raita, Tyra Fornander och Marie nilsson.
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Vi har haft en fantastisk sommar. 
Knappt hann skolorna sluta förrän 
dagseglarlägren satte igång. Inte 
bara åttaåringar lärde sig segla för 
första gången. Även fjortonåringar  
gav sig ut på sin första tur. Det var 
särskilt roligt att se Seth Markus 
Ole Ellen och Bernhard som för 
bara sex, sju år sedan var i samma 
situation. Men nu var de istället 
ledare och assistenter, undervisade 
och hjälpte till.

 Ole kom hem och sa
- Mamma det är det roligaste 

som finns att lära ut något till 
någon. Att få den att bli  bättre. 
Det är till och med roligare än att 
spela. 

Och då syftade han inte på 
gitarr eller piano som ni säkert för-
står utan dataspel.

Nästan så han hoppade jämfota 
där han stod. Det lyste om honom.  

Han gav sig på mig också. 
- Mamma du kan, var inte rädd. 

Se så bra det går, uppmuntrade han 
och fick mig att för första gången 
föra vår segelbåt själv. 

Det är inte bara Ole och de 
andra ungdomarna som känner så 
här. Alla vi som är med i junior-
kommittén smittas av deras lust 
och glädje. Vi hugger i så gott vi 
kan. Brer smörgåsar, drar upp 
båtar, lappar och lagar, ser till 
att anmälningar kommer in och 
utskick fungerar.

Men vi räcker inte riktigt till. 
Vi skulle behöva hjälp. Hjälp av er 
som har arbetsplikt och inte riktigt 
vet vad ni ska göra.

 Eftersom juniorföräldrar 
oftast varken har båtplats eller 
är medlemmar i klubben har de 
ju heller ingen arbetsplikt. Det 
innebär att vi inte är så många 

Juniorverksamheten en rolig arbetsplikt!
och därför jättegärna tar emot 
hjälp från er alla. Så ni som skulle 
tycka att det vore roligt att vara 
med och utveckla juniorsidan, 
satsa lite på återväxten, anmäl er 
till oss. Använd er arbetsplikt och 
var med oss och barnen.  Hjälp till 
med Optimister, Fevor och annat 
material. Kanske kan någon av er 
lära barnen hur man tar hand om 
en båt när säsongen är slut? 

Vilken rolig arbetsplikt vore 
inte det!

Anmäl er gärna till juniorkom-
mitténs ordförande;

sven.lagerberg@gmail.com

Han vet vad som bör göras och har 
en lista på olika uppgifter ni kan 
välja mellan.

Grethe Rottböll
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Och se – ett och annat huvud stack 
ut, och klockan tio var aktiviteten 
i full gång med att klä och resa 
våran midsommarstång. 
Ja, vad finns sedan att rapportera? 
Firandet avlöpte högst traditions-
enligt vilket ju är meningen. Sill-
lunch, allsång, små grodorna, 
dragkamp, godis till alla barnen 
osv. Grillning och dans. Först Le-
vande musik, sedan spotifydisco, 
ett program som verkar funka bra. 
Lite tunt på dansgolvet först kan-
ske – börjar vi som kan ’’dansa på 
riktig’’ dö ut? Klubbkommittén 
ska ta sig en funderare på detta till 
nästa år – då blir det friska tag. 
   Utöver allt detta noterades att 
midsommardagen blev helt ma-
gisk. Sol, 28 grader i skuggan och 
nästan vindstilla. Hela ön nerkle-
tad med baddjävlar som bara njöt. 
Plus dom som täljde barkbåtar och 
fiskade i DSV.s trevliga arrange-
mang. Undertecknad, som är van 
att bada näck, fick vackert dra på 
badbrallorna för att inte förorsaka 
skandal. Annandag midsommar 
däremot bjöd på en magnifik dim-
ma. Men det lär ju vara bra för hu-
den ..

Klubbkommittén/AO  
 

Nu har det hänt! Inget regn på 
midsommar! För säkerhets skull 
dukade vi dock sillunchen under 
tak på dansbanan – det blir ju så 
härlig stämning där när alla ska 
tränga ihop sig.  Men låt oss ta det 
hela från början: 
    Meteorologerna hade det inte 
lätt. Lågtryckssnurra precis utan-
för kusten – skulle regnet komma 
in – vem vet. Som vanligt strilade 
regnet ner på midsommaraftons 
morgon – det kändes hemtamt. 
Inga förändringar! Dock hade man 
nu bestämt sig för att det skulle 
sluta regna klockan nio vilket det 
också faktiskt gjorde. Klubbkom-
mittén diktade snabbt ihop en visa 
för att ingjuta mod under blöta 
bomtält och sprayhoods. Visan 
framfördes med emfas till drag-
spelsakompangemang på de fortfa-
rande blöta bryggorna:
 
Gyllne morgon, Gyllne morgon, 
sista regnet svunnit har.
 
Våran midsommarstång vi nu gå 
upp att klä 

Klockan tio börjar vi att fixa dé. 

Gyllne morgon, Gyllne mor-
gon……
 

Midsommar utan regn!!!
Foto: Claus Meyer
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I sommar har vi arrangerat SM i 
M22 och Folkbåt. Det var många 
båtar som var anmälda.

Då blir det lätt trångt i ham-
nen. Hamnkapten och kappseg-
lingskommittén har sen våren 
pratat med båtägare om när de 
skulle ha semester för att kunna 
veta om ledig plats.

Vi har också gått igenom 
både ponton och pir för att kolla 
vilka båtar som ej låg inne. Har 
man uppgivit att man skulle vara 

SM i M22 och Folkbåt
ute och segla under de aktuella 
dagarna men bestämmer sig för att 
komma hem tidigare fanns risken 
att platsen skulle vara upptagen. 
Ingen av kappseglarna eller tender-
båtarna har bara tagit en plats utan 
alla har blivit tilldelade en plats där 
de kunde ligga. Det fanns dess-
utom lediga platser kvar vid både 
ponton och pir där man kunde 
förtöja innan man fick tillgång till 
sin plats. Det rörde sig bara om 
några dagar.

Jag vill att våra inbjudna seglare 
ska tycka att VSS är ett välordnat 
och trevligt sällskap så därför 
känns det inte roligt att en del gäs-
tande kappseglare blev utskällda 
och svurna åt. De ska uppfatta att 
VSS har väldigt trevliga och vän-
liga medlemmar.

Se resultat på www.vss.nu

Birgitta Kriström
Kappseglingskommitten

SM – M22. Foton: niclas Skärlund
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SM – Folkbåt. Foton: Claus Meyer
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guldpokalen 2016
Sicken seglarfest det blev. 65 Folkbå-
tar på startlinjen från 7 nationer! Det 
hade nog ingen väntat sig när Folkbå-
tarnas guldpokal för första gången 
skulle arrangerad i Finland. Tyngd-
punkten i Folkbåtsklassen ligger ju 
annars i Tyskland och Danmark, så 
det fanns en viss tveksamhet då be-
slutet togs att förlägga Folkbåtarnas 
mest prestigefyllda segling så långt 
därifrån. Men Folkbåten är på upp-
gång i Finland, och Estland har en 
nyvaknad och växande fleet. Och 

även många Tyskar och Danskar 
tyckte nog att nyheten att ta sig till 
Helsingfors uppvägde kostnaderna 
och alla mil att ta sig dit. 
    I Folkbåtsklassen sker nu också en 
intressant utveckling, liksom i andra 
liknande kölbåtsklasser. Fler och fler 
skaffar sig trailer. Detta för att kunna 
delta i dom stora spännande segling-
arna en bit hemifrån. Jag skaffade 
själv trailer för några år sedan, och 
det är verkligen kul att lasta båten 
och dra iväg till t ex ett SM på väst-

kusten eller en Guldpokal i Tysk-
land. Jag tror detta kommer att med-
föra en renässans förentypsseglandet. 
Det ena efter det andra ekipaget 
kommer nu till runt om i Sverige. 
   Alltså. Lastning på Vikingarna di-
rekt efter SM. Vi tvättade och slipade 
botten. 30 my i fören, och 50 my res-
ten av botten är det svåruppnåeliga 
idealet. Och så iväg till färjan vid Ka-
pellskär. Åke Ljungqvist följde med, 
men knorrade lite över att vi inte tog 
nattfärjan. Men skärgården är ju så 

Tuffa tag för våra SM-seglare. Foto göran Svensson
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vacker. Min andra gast, Per Wärne-
gård, tog flyget, och mötte passligt 
upp då vi och ett gäng folkbåtskam-
rater just bänkat oss på en krog i Hel-
singfors gamla stad. Vi var 9 svenska 
båtar som tagit oss till Helsingfors. 
Vi kunde varit fler, men västkustarna 
och sydkustarna valde att istället del-
ta i öppna danska mästerskapen på 
Öresund. 8 båtar trailade till Hel-
singfors, och Per Hörberg seglade 
dit. Vi följde med intresse hur det 
gick för Per – det ska bli intressant att 
läsa hans berättelse. Jag tror hemre-
san var tuff – frisk kryss hela vägen 
ryktas det. Per är ’’en riktig karl’’ sä-
ger min fru till mig. 
    Finnarna hade verkligen ansträngt 
sig att göra ett toppenarrangemang, 
det förstod vi redan vid ankomsten 
då snygga skyltar galant visade oss 
vägen fram till Helsingfors Segel-
klubb på Drumsö, som var bas för 
spektaklet. Och HSK fortsatte i sam-
ma stil. Allt mycket välarrangerat, 
mat och dricka i överflöd, och en 
varm och vänlig atmosfär hela tiden. 
För Folkbåtssegling handlar ju inte 
bara om att vara bäst – ett sådant här 
arrangemang ska vara en helhetsupp-
levelse med spännande kappsegling-
ar, men också gott kamratskap och 
trevlig samvaro. 
  Det hela började för vår del med att 
man, dan före Guldpokalseglingarna 
drog igång, arrangerade den traditio-
nella landskampen Sverige-Fin-
land, en ren lagsegling där bäst av tre 
seglingar gällde. Det hela blev en 
jämn uppgörelse, men i slutänden 
vann vi Svenskar med en liten margi-
nal, och fick hedersuppdraget att fyl-
la den pampiga pokalen med dricka 
och sända den runt till alla seglare. 
Kan väl tolkas som en gammal god 
förbrödringsrit kanske. 
  Så började då allvaret. En impone-
rande syn med 65 båtar på startlin-
jen. Och helt avgörande förståss att i 
starten försöka ta sig loss ur denna 
bröte av båtar om man skulle hinna 
upp till efter-kryssmärket innan vär-
sta klumpen med båtar ska tränga sig 
runt där. Per och Åke taggade till tu-

de svenska placeringarna (65 deltagare):
 

9. anders Olsen/Per Wärnegård/Åke Ljungquist - Vikingarnas SS 

13. Hobbe Wärnegård/Gustav Fylkner/Charlie Hagerman - Runmarö YC 

16. Johan Rasin/Erik Holmer/Martin Bratt - Vikingarnas SS 

19. donald Bratt/alexander Bratt/Torben Cederberg - Vikingarnas SS 

20. Hans Torlén/Kjell Torlén/Bengt Jarfelt - KSSS 

24. Leif ahlqvist/Christian Söderbäck/Ulf Bohman - Vikingarnas SS 

33. Gunnar Bonthelius/Max Eriksson/Rolf Uppström - KSSS 

48. Staffan Bellander/Rolf Stenius/Susanna Kuusansalo - Saltsjöbadens BK 

50. Per Hörberg/Pär Johansson/Mats Karemyr - Vikingarnas SS

sen. Per på fockskotet och Åke som 
hjälp framme i lovart att snacka mig 
fram till en bra startposition. Som 
rorsman ser man ju inte mycket av 
startlinjen. Så full gas och IVÄG. 
   Vi lyckades hyggligt i dom flesta 
starterna och härligt när man kan få 
ut näbben lite före grannbåtarna och 
dra iväg i fri vind. Märkligast var 
dock kanske den starten då vi kom 
iväg först i andra led. Det såg mörkt 
ut, men snabb stagvändning och ut 
för babords halsar bakom frontraden 
med båtar. Det öppnade sig fint och 
vi var snabbt ute i fri vind. Lite tur 
måsta man ha också – vi rundade 
som femte båt efter första kryssen 
och fick en tredjeplats i mål. Mäktigt 
med 62 båtar bakom sig ..  Nu gick 
det inte så bra i alla seglingar, om nu 
nån trodde det, men det hela räckte 
ändå till en nionde plats i slutänden, 
och faktiskt bästa svenska båt. Lite 
kul också, för i vintras upphävde vi i 
stockholmsgänget det urgamla trä-
ningsförbudet med målsättningen att 
få minst en svensk bland topp-tio på 
Guldpokalen. Hårdträningen bestod 
av två vårkvällar i stilla regndis, men 
en helig ko hade ändå slaktats, och 
målsättningen nåddes ju faktiskt. Vi 
blev också fem svenska båtar bland 
dom 20 bästa – inte så dåligt. 
   Annars var det som vanligt mycket 
tyskt och danskt i topp. Vann gjorde 
säkra Per Jörgensen/Claes Hoglert/
Kristian Hansen. Bästa finska båt 6.a 
– starkt. Esterna ställde upp med 10 
båtar, men har väl inte ännu riktigt 
fått upp farten – bästa Est på plats 41. 
Dom bidrog dock till trivseln med en 

estnisk discokväll. Bästa amerikan 
23.a och engelsmännen på 40.e plats. 
  Så var det dags att lasta båtarna och 
åka hem. En härlig vecka hade det va-
rit. Naturligtvis betyder vädret 
mycket, och denna gång bjöds soligt 
väder med lagom starka vindar som 
grädde på moset. Guldpokalen är i 
mitt tycke ett trevligt arrangemang 
också i ett annat avseende. Jag gillar 
banor med långa startlinjer och långa 
banben. Så mycket segling som möj-
ligt, och så lite bråk som möjligt i 
starter och rundningar vill jag ha. 
Det tror jag gäller dom flesta seglare 
även om förespråkarna för korta 
’’formel1’’ banor hörs mer i debatten. 
Så jag gillar verkligen Guldpokalen. 
Banbenen är 1,8 distansminuter, 
vingmärke finns vid efter-kryssmär-
ket, och gate vid efter-länsmärket. ( 
’Gate’ innebär att två märken ligger 
bredvid varandra och man kan runda 
endera märket inifrån och utåt). 
Mycket segling alltså och förhållan-
devis lugna rundningar trots många 
båtar. 
   Och nu är det bara att spotta i nä-
varna och ta nya tag till nästa år. Då 
fyller Folkbåten 75 år och har jubi-
leums-SM i Halmstad och jubi-
leums-Guldpokal i Kerteminde i 
Danmark. Kerteminde är ett Folk-
båts-Mecka där över 1000 plastfolkor 
byggts. Det blir säkert något i häst-
väg, och eftersom det är jubileum 
tänkte jag lufta SWE 2 ’Jo-Jo’ Det 
blir kul.

 
För F SWE 1289.  

Anders Olsen
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Bojarna, de ligger väl där de ligger 
och bortsett från lite påväxt så är 
det väl inget att slösa tid och kraft 
på. Få av oss ägnar särskilt många 
tankar åt dem, mer än att det gäller 
att hitta rätt i skogen av bojar, när 
alla båtgrannar är ute och man 
själv kommer hemseglande i skym-
ningen. 

Sanningen är dock att även bojar 
behöver kärlek och omtanke. Vin-
tertid flyttar isen omkring dem, 
hårda vindar som sliter i våra allt 
tyngre båtar tuggar sakta av bojre-
pen, fiber för fiber, schacklar och 
kedjor rostar så sakteliga sönder i 
den ganska aggressiva vattenmiljö 
som en småbåtshamn ändå är. 

Bojlinor, kättingar och även 
själva bojarna behöver därför re-
gelbundet kontrolleras och bytas 
efter ett rullande schema och boj-
stenar som flyttats av is eller stor-
mar måste flyttas tillbaka. Vi har 
också fått en hel del tyngre båtar 
de sista åren, som enligt alla re-

kommendationer borde ha lite 
tyngre bojstenar, och efter vårens 
omflyttning på piren ligger en del 
bojar lite snett, eller för nära piren 
för att passa den nya båten.

Det finns alltså en hel del saker 
att ta tag i. Vi har sedan många år 
varit bortskämda med att Bengt 
Pettersson med sina trogna hant-
langare förnämligt skött denna 
syssla, men nu börjar de alla bli lite 
till åren och Bengt har tydligt sagt 
ifrån sig ansvaret. Vi har alltså va-
rit utan bojansvarig detta år och 
det har gått någorlunda, men vi le-
ver lite på rost och röta. Bojarna 
ligger lite snedare än tidigare år 
och vi har faktiskt haft 2 bojar där 
kättingen gått av, så nu är det hög 
tid att förnya bojgänget.

Vi behöver alltså några perso-
ner som tar på sig uppgiften att 
planera och genomföra byten och 
uppriktning av bojar en gång om 
året. Det brukar gå åt en helg. Hit-
tills har detta gjorts sent på hösten 

när hamnen är fri från båtar, men 
det finns naturligtvis möjlighet att 
göra detta på våren istället – i alla 
fall om isen hinner gå innan sjö-
sättningarna börjar. Men då kan 
det ju lätt krocka med den egna 
vårrustningen… 

Men vad kan jag om sånt här? 
Måste man inte vara proffs för att 
ta på sig detta ansvar? Icke sa 
Nicke! Det som behövs är ett visst 
ordningssinne, förmåga att beställa 
pråm i tid och förmåga att lyssna 
på den erfarenhet våra mångåriga 
bojarbetare samlat på sig. Bengt 
Petterson kommer att hålla dig un-
der sina vingars beskydd, tills du 
är färdig att flyga själv!

Den bojansvarige får privilegiet 
att bestämma datum och beställa 
pråm, och ska också hålla boj-un-
derhållsregistret àjour – dvs an-
teckna när bojlinor och kättingar 
bytts, vikter på nya bojstenar som 
lagts ut, storlek på bojar etc. Det 
finns naturligtvis utrymme för ut-

veckling för den 
som är lagd åt det 
hållet. Varför inte 
pricka in alla bojar 
med GPS så de 
kommer exakt där 
vi vill ha dem. Kan 
man undersöka sli-
taget under vattnet 
med ROV - eller 
med dykare? Eller 
också tar man hjälp 
av Bengt och gör 
enligt den beprö-
vade metoden som 
har funkat i 100 år. 
Valet är fritt.

Vem blir först på 
bojen!
Intresserad? Ta 
kontakt med Vss 
styrelse för mer in-
formation

Vad gör en bojansvarig?
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Det stora 
Marshmallowtestet

Plats: Ekholmen.

Tidpunkt: Kvällningen efter grillning-

en.

domare: Julia och ami Ullman, Svan-

te Tegbäck och Marco Christensen.

Marshmallows, dessa vita, puder-

sockrade, sega, skummig, små, sto-

ra, jätte stora, söta fluffiga godiskud-

dar som får små (och stora) barns 

ögon att tindra och munnar att vatt-

nas samtidigt som föräldrarna tänker 

”Oh, nej, nu blir såå det kladdigt 

igen!”.

Grillning av Marshmallows har 

länge varit en återkommande aktivitet 

vid den gemensamma grillen på Ek-

holmen. det har förts många heta 

diskussioner om vem som grillar den 

bästa marshmallowsen, hur den skall 

se ut, vilken storlek är optimalast och 

om man skall använda långa eller kor-

ta bambupinnar. däremot har det ald-

rig diskuterats vilka marshmallows 

som är bäst, förrän kvällen den 23 

juli 2016, då några av oss beslöt sig 

för att utföra ett allra högst veten-

skapligt test. Till vårt förfogande 

hade vi tre olika marshmallows-mär-

ken; Icas egna, amerikanska och Ha-

ribos. Var och en skulle bedömas ef-

ter ett antal kriterier som domarna 

ansåg vara av vikt. det som skulle 

bedömas var sötma, karamellisering, 

fluffighet, krispighet samt barnvänligt, 

d.v.s. om marshmallowsen stannade 

kvar på pinnen eller riskerade rinna 

av och orsaka tårar och ledsna miner 

pga. förlorad njutning eller i värsta 

fall, brända händer då man försökte 

rädda det som rann av.

Grillningen gjordes med extra 

långa bambupinnar för att försäkra 

oss om att ingen behövde avsluta 

grillningen mitt i allt pga. överhettade 

fingrar. Varje marshmallow skulle gril-

las så länge att den fick en jämn brun 

yta, alternativt en bra karamellise-

ring, och för att garantera att innan-

mätet hade smält till en mjuk och rin-

nig massa.

Vi började med att grilla de från Ica, 

därefter de amerikanska och slutligen 

Haribos. 

Följande resultat framkom av testet;

ica

Sötma: Mycket sötma, sötaste i tes-

tet.

Karamellisering: Ytan fick en sam-

metslen brun färg som påminde om 

bränt papper. Sockret svettades ald-

rig ut ordentligt och därmed uppstod 

inte karamellisering av sockret.

Krispighet: dåligt. Trots nedkylning av 

ytan så förblev marshmallowsen mjuk 

på ytan.

Fluffighet: Innanmätet mjuknade pre-

cis som den skall utan att det blev 

kvar en hård kärna.

Barnvänligt: Mycket bra. Trots att inn-

anmätet smalt höll ytterskalet ihop 

och ingen risk för att tappa marsh-

mallowsen uppstod.

Övrigt: Billigaste marshmallowsen. 

Goda som råa och då smakade de 

lika bra som de övriga i testet.

amerikanska

Sötma: Så där lagom söta med en 

lutning mot en vuxnare smak.

Karamellisering: Sammetslen brun 

yta med liknande drag som på Icas 

marshmallows.

Krispighet: Tydlig krispighet efter att 

ytan fått svalna av en stund.

Fluffighet: Samma som på Icas.

Barnvänligt: Samma som på Icas.  

Övrigt: Prisbild okänd och även dessa 

var goda som råa och då smakade de 

lika bra som de övriga i testet.

Haribo

Sötma: Som de amerikanska.

Karamellisering: Bästa karamellise-

ring me en mycket krispig yta med 

tydlig brun bränd socker karaktär.

Krispighet: Hård knäckig yta när ytan 

fått svalna. 

Fluffighet: Samma som på de två 

översta marshmallowsen i testet.

Barnvänligt: dålig barnvänlighet pga. 

att det smälta sockret som svettas ut 

under grillningen och att marshmal-

lowsen snabbt blir rinnig. Stor risk för 

brännskada om man försöker rädda 

det som håller på och rinna av.

Övrigt: detta är en marshmallow som 

en vuxen bör grilla ifall man strävar 

efter en bra knäckig karamellisering. 

Men omman grillar marshmallowen 

bara lite lätt utan krav på krispighet 

så är det ok för ett barn att grilla 

själv.

Testets vinnare blir de amerikanska 

marshmallowsen som med sin kombi-

nation av sötman, krispighet och 

barnvänlighet är överlägsen de övriga. 

Icas är inget vi rekommenderar och 

Haribos är för den som söker smaken 

och krispigheten av bränt socker. Ju-

ryns beslut kan inte överklagas eller 

ifrågasättas men vi ser fram emot att 

testa andra märken än ovanstående.

Vi syns igen vid grillen 2017.

Hälsningar, 

Ami, Julia, Svante och Marco
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Parentation hölls över den avlidne 
medlemmen Hans Bergström.

§ 1.  Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade 
21 medlemmar välkomna, samt konstate-
rade att mötet inte blir beslutsmässigt. 
Smörgås, öl och vatten serverades av 
klubbkommittén.

§ 2.  Val av två justeringsmän
Till justeringsmän Tomas Bergstedt och 
Svante Wiklund.

§ 3.  Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 4.  Fastställande av dagordningen
dagordningen enligt kallelsen i Seglar-Vi-
kingen nr 2-16 fastställdes. 

§ 5. Justering av protokollet från årsmö-
tet
Protokollet från årsmötet 2016-03-31 vil-
ket är infört i Seglar-Vikingen 2-16, rende-
rade synpunkt ifrån Per Jutemar som ville 
att det under § 15 Fastställande av arvo-
den, ska framgå att styrelse och nattvakts-
ansvarig är befriad ifrån att gå nattvakt. 
Inga övriga synpunkter eller ändringar no-
terades utan protokollet godkändes och 
justerades.

§ 6.  nya medlemmar invalda efter årsmö-
tet
Följande 24 nya medlemmar har invalts se-
dan årsmötet:
Roine Ericson, senior, X99, Håkan Wersäll, 
senior, M25, Karl-Åke Lagergren, senior, 
Elin Svensson, senior, Jack andersson, se-
nior, Birdie 24, Caroline Blomberg, familje-
medlem, Sofia Holmberg, senior, Hallberg-
Rassy, Thomas Rogalin, senior, Nep-
tunkryssare.

Följande 16 medlemmar är juniorer;
Ralf Kahn, Nadine Mohammed, Vilhelm 
Lindell, Ebba Bengtsson, Märta Philips-
son, Hugo Stjerngren, Lorenz Patron, Lud-
vig Maskåll Hallberg, Nathanael Paulha-
gen, Gabriel Cedaerschiöld, Gabriel Sten-
beck, Ester Stenbeck, Theo amnert, Johan 
Carlberg, Kaspar Villner, Clara Rocklind.
 
Ingen ny medlem var närvarande men de 
hälsades välkomna till Sällskapet av mötet 
med en applåd.

§ 7. inkomna motioner
Inga motioner förelåg till behandling.

§ 8. Sammanfattning av årets sjösättning
Ordförande inledde med att informera att 
Jonas tyvärr fått förhinder att delta och frå-
gade istället mötet efter spontana kom-
mentarer. 

- Curt Sivers menade att han och övri-
ga ansvariga för Subliften, arbetar förebyg-
gande för att det inte ska bli några större 
problem under en 10-års period. I år gick 
en slang sönder mitt under ett pass, en av 
slangarna som inte hade bytts och en ser-
vicebil fick komma och reparera. Ordföran-
de frågade vad bytet kostat, men det vis-
ste inte Curt. däremot menade Curt är det 
intressant att utreda om det är billigare att 
servicebil kommer ut än om vi underhåller 
alla delar. Inga ytterligare synpunkter note-
rades utan ordförande avslutade med att 
han bara hört att passen fungerat bra.

§ 9. Hjärt-lungräddning, HlR, kort föreläs-
ning och praktisk demonstration
Ordförande informerade att den person 
som blivit vidtalad att komma tyvärr fått 
förhinder i sista stund, vilket ordförande 
beklagade.

Istället informerade ordförande mötet 
om att vi nu har införskaffat en hjärtstar-
tare till varvet och att det också ska skaf-
fas en till Ekholmen. det finns en bra app. 
om hur hjärtstartare ska användas, annars 
är de självinstruerande och det är bara att 
följa instruktionerna och se till att alla hål-
ler sig lugna. det blir lätt hönsgård mena-
de ordförande vidare, när en person väl 
ligger där och behöver hjälp. Vi får åter-
komma till HLR då det behöver tränas re-
gelbundet, menade ordförande avslut-
ningsvis.

Under samma punkt tog ordförande 
sedan upp att de förar- och kustskeppar-
kurser som hållits på varvet, varit en väl-
digt bra utbildning och mötet tog upp att 
det vore bra om det ordnades regelbundna 
kursomgångar så att fler har tillfälle att gå 
kurserna.

Ordförande kom in på att vi även behö-
ver öva oss i att stötta och hantera våra 
båtar. Seaquip-stöttorna är utmärkta, men 
det är lätt att bli lurad av att de är ”säkra” 
hur de än står. Ordförande visade sedan 
en lektion i stöttning via Youtube för mö-
tet.

§ 10. information från styrelse och 
kommittéer
Styrelsen
Ordförande informerade mötet om att en 
akut fråga är att det just nu saknas ansva-
riga för spolplattan och dess underhåll. 

Vikingarnas segel sällskap protokoll fört 

Vid Vss Vårmöte 2016-05-26 kl. 19.00 i 

klubbhuset, Vss VarV.

Motion till VSS höstmöte den 
27 oktober 2016
 
Bokning av arbetsplikt
Bakgrund
Idag meddelas datum för arbets-
plikt på VSS hemsida och genom 
påminnelser via e-post utan att 
ansvarig för arbetsplikten kan 
veta hur många medlemmar som 
kommer att infinna sig på respek-
tive pass vilket gör det svårt att 
planera det arbete som skall utfö-
ras.

Förslag till mötet om ny ru-
tin för bokning av Arbetsplikt.

VSS upprättar Arbetsplikts-
lista på Svenska Båtunionens 
(SBU) hemsida där VSS medlem-
mar fr.o.m. 2017 bokar pass för 
Arbetsplikt. 

 
Lars Liljestrand

Andunge SWE 70 Anki

Svar på motion  till Höstmöte 
27 oktober 2016
Motionären har föreslår en för-
enkling av anmälan till Arbets-
plikt hos VSS.

Som bekant diskuterades detta 
i viss mån på årsmötet 2016 då 
nattvaktsfrågan var ämnet. Det 
föreslogs en liknande förenkling 
av anmälan för nattvaktsgång. 

Mötet beslutade att tillsätta en 
arbetsgrupp initierad av Lennart 
Eriksson som tillsammans med 
nattvaktsansvarige Svante Wik-
lund och IT-kunniga Silvija Bran-
dell att utforma ett nätbaserat an-
mälningsförfarande. Uppdraget 
omfattar dessutom anmälan till 
arbetsplikt varför intentionen i 
motionen sålunda kommer att till-
godoses via de åtgärder utred-
ningsgruppen föreslår.

Motionen ”tillstyrkes” där-
med av styrelsen – om än på ett 
något annorlunda sätt än det 
förslagsställaren föreslår.

För VSS styrelse 
Bengt Janson 

VSS ordförande 
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Mötet hade inga synpunkter och styrelsen 
och valberedningen får fortsätta att arbeta 
med frågan.

- Silvija Brandell tog upp att det är vik-
tigt att undersöka om det går att släppa 
vattnet från spolplattan direkt ur kärlen till 
vattennätet, eller hellre, rakt ut i vattnet. 
det senare skulle betyda att vi skulle slip-
pa leda vattnet igenom hela den dyra filter-
anläggningen. Ordförande menade att det 
är en viktig kostnadsfråga. Om vi tar ett 
vattenprov efter att vattnet passerat de tre 
tankarna och det är ok, skulle vi kunna 
lägga till tre tankar till, en kostnad under 
tusenlappen.

- Ytterligare frågor som styrelsen dis-
kuterar just nu är skötseln av klubbens 
följebåtar som inte fungerar och att hitta 
en bojansvarig.

- Ola Jarder föreslog att det borde fin-
nas en funktionär som ansvarar för hjärt-
startaren på varvet. Sekreteraren förslog 
att ansvaret kan hon och klubbhusansva-
rig dela på. 

 
Klubbkommittén
Claus informerade mötet om att kommit-
tén planerar för fullt för de kommande ar-
rangemangen afterwork och midsommar.

Tekniska kommittén
Christer informerade mötet om att det är 
några små projekt kvar inför sommaren. 
de två senaste städdagarna på varvet har 
varit fantastiskt bra vad gäller medlemmar-
nas uppslutning, ett 40-tal medlemmar 
har kommit varje gång. Christer informera-
de vidare om att det är väldigt många med-
lemmar som lämnar kvar sina olika tillhö-
righeter på hamnplanen och inte plockar 
undan efter sig. En del av sakerna har 
samlats ihop i en ruta på hamnplan, men 
Christer menade att medlemmarna måste 
bli bättre på att städa efter sig.

- Christer informerade vidare om att 
den nya pelarkranskajen i stort sett är klar. 
det finns önskemål om underkörnings-
skydd för framkanten, så att inte små bå-
tar inte kan åka in under. Likaså har det 
uttryckts en viss oro för att man med bi-
larna ska komma för långt ut på bryggan 
mot jollarna, men Christer menade att det 
kan ordnas med en körplåt som läggs i än-
den av bryggan.

Ordförande tog upp fråga från tidigare 
möten, om att grinden vid piren har ett 
stort mellanrum. Christer menade att det 
finns en idé om hur det ska åtgärdas.

- Birgitta Kriström undrade när badste-
garna på bryggorna ska komma upp. Chris-
ter menade att han inte visste att de inte 
kommit på plats.

- Eva Jarder tog upp fråga om att hu-
vudgrindens ena del saknar ett hänglås. 
Silvija ordnar det omgående.

- Lars Åkerman fick sedan ordet och 
överlämnade en gåva till arkivarien och 
VSS. detta med anledning att han blivit 
imponerad av allt han hört om det ideella 
arbete som klubben gör. Med ett ”good 
luck”, överlämnade Lars ett inramat foto-
grafi på sin båt Gezira III, som seglat under 
VSS flagg i många år. Mötet gav en applåd. 

-Lennart angeli tog upp fråga om den 
träramp som ligger mellan mastkransbryg-
gan och den första pontonen skulle kunna 
modifieras vad gäller pinnstegen. dom lig-
ger nu så tätt att det är svårt att dra vag-
narna över rampen. Efter lite dividerande 
menade intendenten att han och Lennart 
tittar på vad som skulle kunna göras.

-Silvija Brandell tog upp fråga om ar-
betsplikten som eventuellt skulle kunna 
minskas. detta beroende på att som det 
är nu är det så många medlemmar som 
kommer till arbetskvällar osv. att det blir 
för lite tid utslaget på alla deltagande 
medlemmar. detta parat med att det finns 
ett begränsat antal tillfällen till att arbeta 
av sin arbetsplikt gör att antalet timmar 
kunde minskas. Silvija menade att det ska 
finnas vettigt arbete för medlemmarna och 
inte bara ja, lite vad som helst. Vissa en-
staka medlemmar kan ta hand om mer 
kvalificerade arbeten, men det är svårt att 
sätta 41 medlemmar i vettigt arbete. 
Christian Falck föreslog att man kunde ha 
fler men kortare pass, men Silvija menade 
att det blir för mycket arbete för kommit-
tén, då varje pass kräver mycket förbere-
delse. Lennart angeli föreslog att medlem-
marna får anmäla sig till arbetspassen så 
det inte blir för många som kommer. Ordfö-
rande menade avslutningsvis att det tål 
att tänka på, men styrelsen får ta med sig 
frågan och ta i beaktande inkomstbortfall 
osv.

§ 12. Mötets avslutande
Ordförande tackade sedan för ett givande 
möte och avslutade mötet kl. 20.40.

Vid protokollet
Helga Rudhe

Justeras
Bengt Janson

Tomas Bergstedt

Svante Wiklund

Justerarna har justerat och godkänt proto-
kollet.

Förvaltare, Ekholmen
anders Kriström informerade mötet om att 
20 stycken medlemmar kom på öppnings-
helgen så det blev mycket gjort och att det 
blev en trevlig helg.

Vidare rapporterade anders att på ar-
betshelgen besiktigades dansbanans golv 
ordentligt och det upptäcktes att golvet 
behöver riktas upp och balkarna under be-
höver översyn. det beslöts då att hela gol-
vet på dansbanan behövdes rivas upp. 
Sista helgen blev underlaget uppriktat och 
nu ligger det nytt golv på hela dansbanan 
som ska kapas osv. anders menade att ett 
jättearbete är gjort och till midsommar 
kommer alla sitta säkert på dansbanan. 
Mötet uttryckte sin uppskattning över ar-
betet.

-Silvija Brandell tog upp fråga vad gäl-
ler arbetsplikten, som redovisas under öv-
riga frågor.

 
Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström informerade om säsong-
ens seglingar, Vikingaregattan, SM-seg-
lingar och Inbjudningsseglingen.

Båtbesikningskommittén
Christian Falck informerade om att kom-
mittén tillsammans med hamnkapten har 
kontroll över de båtar som av olika anled-
ningar inte kommer att sjösättas. Efter att 
alla pass avverkats får vi göra ytterligare 
en genomgång på hamnplan. Nästa upp-
drag för kommittén kommer bli att få ord-
ning på jollar som ligger ute på piren och i 
slänten.

Ansvarig för Sublift
Curt Sivers informerade om att han under 
mötets gång tagit reda på kostnaden för 
slangbytet, som gick på 5800 kronor. Curt 
kom sedan in på att det borde stå i natt-
vaktspärmen vart man kan vända sig vid 
akuta fel, vilket mötet höll med om. Svante 
Wiklund noterade detta.

Arkivarie
Ola Jarder informerade mötet om att av de 
28 böcker som försvann ifrån biblioteket 
har 15 stycken kommit tillbaka. Glädjande 
tyckte mötet och Ola menade att vi borde 
kunna låsa upp biblioteket igen. Ordföran-
de me-nade att det bestämmer arkivarien 
över.

§ 11. övriga frågor 
Följande frågor togs upp till behandling; 
- Egon Brandell ville uttrycka sin uppskatt-
ning över sista numret av Seglar-Vikingen 
som han tyckte var mycket snyggt. Sekre-
teraren framför hälsningen till Hans Mel-
cherson.

-anders Kriström ville informera om att 
han försökt få igång seglingar under dagtid 
på onsdagar, men hittills med klent resul-
tat.
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Årsprogram 2016–17

oktober

23 Söndag dSV fyller 95 år, födelsedagdskaffe för alla Vikingar.

23 Söndag Städdag på varvet, samling kl 10.00

27 Torsdag Höstmöte kl 19.00 i Klubbhuset.

29-30 Lördag – söndag Bojarbete.

november

7 Måndag Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 4.

13 Lördag dSVs Höstmöte med sillfrukost.

december

7 Onsdag VSS Veteranklubbs Julbad & jullunch.

2017

Med reservation för ändringar.

Januari

22 Söndag Kaffe framför brasan i Klubbhuset. arrangör dSV.

Februari

13 Måndag Sista dag för motioner till höstmötet.

18 Lördag dSVs Årsmöte med picknick.

24 Fredag Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1.


