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Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till 

Vårmöte
torsdagen 1:a juni 2017 kl. 19.00 

på Klubbhuset på Hundudden

  

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av två justeringsmän

3. Mötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Justering av protokoll från årsmötet, se sid

6. Nya medlemmar invalda efter årsmötet

7. Inkomna motioner

8. Sammanfattning av årets sjösättning   

9. Information från styrelse och kommittéer

10. Övriga frågor

11. Avslutande Ukuleletruddilutt � VSS Ukulelegrupp framträder

12. Mötets avslutande

Hundudden i maj 2017

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

Klart skepp !

Men håll med om att det är nåt all-

deles speciellt med säsongstart. 

Det är inte att livet börjar på nytt 

eller så, det är mer de minnen som 

väcks när jag känner en pust av 

fernissa eller ännu hellre terpentin. 

Då väcks minnen och känslor på 

ett högst påtagligt sätt. slipdamm, 

torra händer, kraxig strupe, dam-

miga kläder - hör till. så på med 

första utspädda lagret. lyster och 

djup i träet framträder med natur-

mystisk magi. sen skall ju sju lager 

till på och sedan måste allting 

täckas med kapell osv.

Ja det är ett slit med allt. och 

det är entusiasmen som ger en 

kraft att hålla på. Man glömmer 

lätt det slitiga när man lägger han-

den på och känner värmen tillbaka 

från den lena träytan.

entusiasm är ju just också driv-

kraften bakom det mesta vi gör 

inom Vss. Med ca 75 funktionärer 

på dryga hundra funktioner begri-

per alla att detta är vårt grundupp-

lägg och att alla måste dra ett par 

strån till stacken ibland. angeläg-

na funktioner har länge varit boj-

ansvar, spolplatta och sophante-

ring. Vi har nu lyckats tillsätta an-

svariga för dessa svåra och krävan-

de funktioner. och det är skönt att 

det finns entusiasm även för dessa 

specifika uppgifter. Men sådana är 

vi inom Vss.

Vi har också slunkit ur knipan 

med att ordna toatömningsstation 

på vårt område. kommunen har 

nu anlagt en station för Vss och 

DMk (och faktiskt för andra ock-

så) med pumpstation på pontonen 

som utgör förlängning på DMks 

brygga i hamnen. avloppet pum-

pas i slang direkt till det kommu-

nala nätet. perfekt läge, tycker jag. 

snyggt, prydligt och enkelt – samt 

det bästa av allt – kommunen står 

för drift, underhåll och skötsel. 

Det pågår också bredbandspro-

jekt i vårt område. Fiber skall grä-

vas ned till fastighetsägare och 

också oss på båtvarven, vilket 

skulle kunna ge möjlighet att fun-

dera över bla nattvaktsfrågan/

övervakningssystem.  Vi får se hur 

det utvecklas framåt hösten.

sophanteringen är också en frå-

ga vi funderar över. För det första 

har vi ju en förvånande stor mängd 

sopor av olika slag. Hittills lämna-

de i en enda container för att slutli-

gen sorteras på sopstation av sop-

hanteraren suez – därav den högre 

kostnaden. att sortera själva i oli-

ka fraktioner försöker vi oss på nu. 

Vi prövar oss fram eftersom ingen 

kan säga hur mycket av varje frak-

tion vi har. som buffert i sjösätt-

nings/upptagningstid har vi con-

tainern när respektive sopkärl blir 

fulla. Men förhoppningsvis lär vi 

oss och kan klara oss med egen 

sortering under året och container 

under seglingssäsong (då väldigt få 

kan sortera sopor i båten). Vi för-

söker skylta så tydligt som möjligt 

och hoppa sedan på allas välvilja 

att sortera efter bästa förmåga. 

Hoppas det går.

Nu ser vi dock fram mot en lo-

vande säsong – inledningsvis med 

aW den 18 maj då vi tillsammans 

kan ta upp frågor vi kan föra med 

oss till Vårmötet den 1 juni. två 

viktiga datum att hålla i minnet. 

 

Vi ses då. 

 

Bengt Janson 

Vss ordförande   
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StyRelSenS SVaR på Motionen ”nattVaKtS-
pliKten”

Nattvaktsfrågan har under åren diskuterats ett otal 
gånger.

Många förslag har lagts fram och många har också 
prövats.

Nuvarande system har funnits enklast, bäst och effek-
tivast av medlemmarna – varje medlem med båt i 
hamnen går en natt per säsong, samt att vi skall 
också gå två och två av säkerhetsskäl.

Motionärerna föreslår att medlem skulle kunna tillgo-
doräkna sig nattvaktspass som ”andre vakt” om nå-
gon i vaktlaget uppnått ålder av 70 år.

Styrelsen har möjlighet att bevilja befrielse från natt-
vaktssysslan om särskilda skäl föreligger såsom sjuk-
dom, handikapp etc. I övrigt är det styrelsens uppfatt-
ning att nattvaktssysslan är en rimlig uppgift för båtä-
gande medlem även om det ibland blir så att man 
hjälps åt och därigenom går två nattvaktspass per 
säsong – en gång som ansvarig och en gång som 
medhjälpare. 

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

Motion beträffande nattvaktsplikten
Enklare vakt för de äldre båtägarna 

bakgrund
VSS styrelse anger reglerna för nattvaktsplikt. de 
publicerades i Seglarvikingen nr 1, 2017.

Texten under rubriken ”Hur ofta går jag nattvakt?” har 
tolkats så att endast en båt per natt kan tillgodoräk-
nas vaktplikt och att den vaktpliktige ska medföra en 
”andre vakt” under hela passet. När denna regel 
infördes var tanken att det skulle vara relativt lätt att 
engagera t ex familjemedlem eller en kompis, 
eventuellt icke medlem, att ställa upp för båtägaren 
utan ersättning. Medlemmen fullgör på detta sätt sin 
vaktskyldighet med en natt per säsong.

Två nattvaktspliktiga kan även slå sig ihop om två 
vaktnätter, bli ”dubbelgångare”, så att de omväxlande 
är ansvarig vakt och ”andre vakt”. de går då två nätter 
per säsong. detta är vanligt för äldre båtägare som 
inte har samma tillgång till frivilliga som yngre.

Motionens Yrkande
Rubriken ”Vilken natt skall jag gå?” utgår och ersätts 
med:

Hur fördelas nattvakten?
Vaktnätter fördelas med en natt per båt under 
vaktsäsongen. För en natt gottskrivs endast en 
båtägare med följande undantag: Om medlem med 
ålder minst 70 år vid årets början ingår i ett vaktpass 
tillgodoräknas vaktplikt för bägge vakterna och deras 
resp båtar. detta innebär att två båtägare kan 
gottskrivas för samma vaktnatt under förutsättning 
att en av dem är minst 70 år gammal året före den 
aktuella vakten.

därefter oförändrad text: ”En lista med dem som skall 
gå --- - - osv”

Övrig text i Seglarvikingen nr 1, 2017, sid 16 ”Natt-
vaktsplikt” påverkas inte av motionen och är oföränd-
rad.

Eventuell invändning?
Om antal ”dubbelgångare” minskar skulle tillgången 
på nattvaktspliktiga reduceras.
detta motverkas genom att antal friköp torde minska. 
Vaktperioden kan kortas med en vecka i slutet genom 
fyra upptagningshelger i stället för fem. detta skulle 
också kompensera för bortfallet av vaktskyldiga. 
Överskott av vaktskyldiga har bokförts vissa år och 
gett s k friår. Här finns ett utrymme för minskning av 
antal ”dubbelgångare”.

Stockholm 2017-04-11

Bengt Linnman         Björn Andersson 

Lennart Angeli          Hans Jern

Onsdagen den 7 juni 

har Veteranklubben 

utflykt till 

Fjäderholmarna!

Kallelse kommer 

att skickas ut 

till alla Veteraner.

Motion till VåRMötet
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traditionellt - javisst - självklart! 
Vi börjar som vanligt kl 10 med att klä midsommarstången, 

sedan knytis-sillunch, dans kring midsommarstången, dragkamp, godis till barnen, 
grillning och dans. 

Det var väl katten om det inte skulle bli soligt och ljumt i år efter alla regniga 
och kyliga år som varit. 

Nytt för i år är vissa utvikningar i evert taubes fotspår nedåt tangobarerna i argentina 
- ta med danspjucken och sångrösten! lite mer varierad dansmusik än 

tidigare alltså, men vi avslutar som vanligt kvällen med spotifydisko tills alla stupar.
på midsommardagen DsV.s barkbåts- och fisketävling. Minns ni förra året - magisk 

värmebölja infann sig på midsommardagen - det vill vi gärna ha i år också.

Mycket välkomna! 

K lu bbkom m i t t én

MiDSoMMaR på eKHolMen - VÄlKoMMen

Foto: Karin Svärd

Foto: Karin Svärd
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under vintern har förvaltarna 
åkt förbi ekholmen med Vax-
holmsbåt och har vid dessa tillfäl-
len inte upptäckt något oroväck-
ande, så vi tror att holmen klarat 
sig bra. 

Dessutom har björn ullman 
med helikopter flugit över holmen 
och kollat att allt såg bra ut.

under april har rörmokare från 
pumphuset bytt ut den gamla 
pumpen mot en ny som sitter i 
botten på borrhålet.

sedan förra året finns det en 
hjärtstartare i klubbhuset, att an-
vändas om någon gäst får hjärtpro-
blem.

När du har tidningen i din 
hand så har holmen redan öppnats 
och glassboxen fyllts.  Öppnings-

helg är den 6-7 maj och arbetshelg 
den 20-21 maj.

i år har vi inga stora projekt 
utan det blir mest vanligt under-
håll och att flytta all huggen ved 
från dansbanan till ordinarie ved-
upplag. Detta gör att det finns 
goda möjligheter att jobba av på 
arbetsplikten under säsongen.

Hamnvärdar under säsongen blir:
9-26 juni gustaf Wallerfelt 
    och Johanna 
    Rurling med barn
26 juni-23 juli Dan Roupé med  

   familj
24-29 juli Vakant
30 juli-6 aug seglarläger
Från 7 augusti Vakant

ekholmen 2017
är du intresserad av vara hamn-
vakt under någon av de vakanta 
perioderna eller under försomma-
ren är du välkommen att kontakta 
förvaltaren enligt nedan.

Programmet för Ekholmen 2017:
23-25 juni Midsommar-  
   firande, arran-
   gör DsV och   
   klubbkommittén 
30 juli-5 aug seglarläger, 
   arrangör 
   juniorkommittén
10-20 aug kräftskiva och   
   paketseglig,
   arrangör DsV och  
   klubbkomittén

Anders Kriström

Foto: Karin Svärd
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i år har Vss de vanliga två regat-
torna plus ett arrangemang på na-
tionaldagen då den 75-års firande 
Folkbåten ska ha en lagsegling.

Den som vill vässa sina färdig-
heter kan komma och träna till-
sammans med stararna på deras 
tisdagsseglingar. seglingarna är 
öppna för alla som vill vara med 
och träna kappseglingsmoment. 
För information om program gå 
till starbåtarnas hemsida 
www.vss.nu/Kappsegling/Stock-

holmStarboatCenterlänk finns på 
Vss hemsida/kappsegling.

tisdagsseglingarna pågår fram 
till Vikingaregattan och återkom-
mer i mitten av augusti för att pågå 
fram till att upptagningssäsongen 
börjar.

i augusti har Vss upplåtit en 
del av hamnplanen till deltagare i 
’stockholm archipelago Raid – 
F18 Raid Worlds’ som pågår 5-9 
augusti och kommer att påverka 
hamnplanen några dagar före och 
efter regattan. Vss har i och med 
detta blivit medarrangörer till ar-
ragemanget.

KappSeglingaR
årets arrangemang beskrivs kort-
fattat nedan.

lagkappsegling för nordisk 
Folkbåt den 6 juni.
tävlingen har tillkommit för att 
seglingstidningen search Magasin 
ska göra ett reportage om den 
75-årsfirande Folkbåten. tävling-
en seglas i tvåmannalag med ban-
kappsegling på förmiddagen och 
en distanssegling in till strömmen 
på eftermiddagen. Folkbåtar bygg-
da i både trä och plast kommer att 
deltaga.

Vikingaregattan 17-18 juni med 
DM för F och iF och Sthlm Star-
boat  och med en distansbana för 

Classic yachts och SRS vid 
Hundudden
Vikingaregattan kommer i år att 
delvis vara vår traditionella regatta 
för entyps-klasser. Vikingaregat-
tan kommer också att ha en dis-
tansbana för sRs-båtar. entyps-
klasserna har 5 delseglingar på en 
kryss-länsbana, där varje segling 
tar omkring 40 minuter. sRs-seg-
lingarna på distansbanan har en-
dast en segling per dag. banan 
kommer att gå några varv runt hela 
lilla Värtan och ha start och mål 
utanför piren.

seglingarna startar kl 11.00 
varje dag, goda åskådarplatser 
finns på klipporna ovanför piren.

efter lördagens seglingar blir 
det sociala aktiviteter ”after sail” 
utanför klubbhuset. Det blir dryck 
och tilltugg att förtäras till efter-
snacket.

VSS inbjudningssegling med 
KM den 16-17 september vid 
Hundudden
Den sedvanliga avslutningen på vår 
seglarsäsong har i år flyttat tillbaks 
till sin vanliga tidpunkt i mitten av 
september. Förra årets försök att ha 
regattan tidigare blev en flopp, det 
kom bara 12 båtar till start. Vi hop-
pas att många medlemmar kommer 
och ställer upp nu på vårt kM. ut-
mana gärna din båtgranne. Regat-
tan har entyps-klasser och sRs 
med korta kryss länsbanor på lilla 
Värtan. som vanligt blir det ”after 
sail” utanför klubbhuset efter lör-
dagens seglingar. 
För mer info om seglingarna se VSS 
hemsida under fliken kappsegling. Där 
finns också en länk till anmälningsmo-
dulen för alla som vill anmäla sig.

VSS kappseglingskommitté/
Anders Kriström

Kappsegling  2017

Foto: Kenneth Höglund
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Att det finns entusiasm är nog det vikti-
gaste i en förening. Viktigare än pengar 
och viktigare än diverse formalia (som 
för den skull inte är oviktigt heller för-
stås). Jag tog i början på året på mig att 
vara huvudansvarig för att ställa ut två 
folkor på vårens båtmässa i Stockholm. 
Vilken rolig resa det blev – vilken entu-
siasm det finns i vår förening! 
      En insamling startades som gav 
18.750 kr från positiva medlemmar. 
Stort tack. Ni gjorde det möjligt att 
starta upp projektet! Märkligt nog 
hamnade slutsumman av utgifter sedan 
på samma summa plus/minus några 
hundralappar – mycket bra.  
      En liten hjärntrust slog sina kloka 
(?) huvuden ihop över en måltid på 
restaurant Cassi – detta ställe där de 
stora besluten fattas. Hans skrev ett 
förträffligt protokoll: Du håller i det, du 
håller i det, du håller i det osv. 
     Att det skulle handla om pengar 
stod tidigt klart. Vad skulle mässan 
säga? 10.000 + moms! Jippi! Bara att 
köra. Göteborgsmässan var tjurigare, 
30.000 + moms, tyvärr bara att lägga 
ner – tråkigt.

Två båtar bredvid varandra med 
master och segel på mässans bästa plats. 
Trappa och upplyft plattform mellan 
båtarna. Diskussion med mässchefen. 
Hans förhindrad, så jag fick sköta det 
hela. Mässchefen och jag träffades av 
en händelse i urinoaren på mässan, 
en dråplig början.  Sedan ett mycket 
trevligt samtal med en positiv mässchef. 
Mässan behöver nog lite roliga inslag 
som kontrast till havet av plastmotor-
båtar.

F SWE 2, Jo-Jo, som alltid väcker 
intresse hos journalister och allmänhet. 
Och Donalds plastfolka Sjöjungfrun 
som behövde viss uppfräschning, men 
stod bra till för en kranbil att lyfta och 
transportera till Stolp-Ekeby. Mejl ut – 
vi behöver ett saftigt gäng som putsar 
upp Sjöjungfrun. 9 man står en hel dag 
och fixar – entusiasm. Så inflyttning på 
mässan – mejl ut – 12 gubbar kommer 
och bygger upp en riktigt snygg monter 
- entusiasm. 
      Stort intresse på mässan. 15 man 
turades om att stå i montern, alltid 

minst två stycken. Maratonsnack – viss 
trötthet i stämbanden på kvällen. Hela 
tiden mycket folk i montern, vanligast 
var ju som väntat gamla folkbåtsnostal-
giker. Roliga att snacka med , men inte 
i första hand vår målgrupp. Syftet med 
utställandet var ju att fira 75-årsjubi-
léet, ragga kappseglare och medlemmar, 
och berätta att vi är ’’störst och vackrast 
i Nordeuropa’’. 65 folkbåtar från 7 na-
tioner på senaste Guldpokalen. Och att 
den nya trenden brer ut sig allt mer, att 
traila runt folkbåten på roliga regattor. 
   Så var det hela över och 10 man rev 
plejset på söndagskvällen. Intressant att 
se när mässan stänger klockan 18.00 
hur liksom hela mässan med stor frenesi 
plötsligt rivs ner, packas ihop och körs 
ut.

ENTUSIASM
Rapport från båtmässan.

Uppnådde vi vårt syfte då? Fick vi 
t ex några nya kappseglare? Ja, svårt 
att säga. Erfarenheten från tidigare 
gånger vi ställt ut Folkbåten är väl att 
man sällan kan peka på att just Kalle 
Karlsson började kappsegla p g a mäss-
san. Men att vi efter 75 år är en av dom 
aktivaste kappseglingsklasserna bland 
kölbåtar i Nordeuropa är inte dåligt. 
Och att vi överlevt oräkneliga andra 
båtklasser. Båtar kommer, båtar går – 
Folkbåten består. Att nöta på med lite 
marknadsföring, vårda Folkbåtens goda 
varumärke, och visa att vi finns tror jag 
har stor effekt på sikt. 
        Stort tack alla som bidragit med 
pengar och arbete. Det har varit en 
mycket kul resa, och en värdig början 
på 75-årsfirandet.

Anders O

Publicerad i Folkbåtsnytt nummer 1/2017
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Några av dom som hjälpte till: 
Uppifrån från vänster, Göran, Anders, Åke, Hans, L-G, Hobbe, Martin, Donald och Gustaf.

Hans Hamel och Claes Hoglert. Avmastning med egna grejer.   

Påmastning.
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- Ta hem lite i genuan, sa han.
Hon sliter i skotet så att hon 
trodde det skulle gå rakt igenom 
händerna, pumpade med vinschen 
på lägsta växeln, la hela sin tyngd 
bakom för att ”ta hem lite på ge-
nuan”. 28 kvm plastmaterial sydd 
för att göra mesta möjliga mot-
stånd: en genua.

Det fräser kring fören, båten 
forsar fram genom vattnet och läg-
ger sig tillrätta på sin bogvåg.

- Nu går hon fint, säger han och 
tittar drömskt upp i riggen
Hon torkar svetten ur pannan. 
tittar leende på honom. ”så det är 
hon fortfarande”, tänker hon.

i går kväll hade lagt sig vid en 
liten ö i biskopsöskärgården, när 
de kom tillbaka från den obli-
gatoriska upptäcktspromenaden 
utspelade sig en scen som tagit hårt 
på hans självkänsla, eller sin egen 
uppfattning om sig som ”skeppa-
ren”. båten låg inte längre vid grå 
hällen. Den guppade lojt på svaj 
mitt ute viken med förtamparna 
hängande längs bogarna.

Han stirrade på båten. på 
henne. sen på henne.

 

- Vad i helvete har hänt, nästan 
skrek han, uppbragt.
Hon svarade: 

- Kvinnans frigörelse. Och hade 
känt ett systerskap med båten som 
nästan hånfull vred på sig i den 
svaga kvällsbrisen.
kommentaren föll som en våt 
tångruska på hällen.

 
- Vad fan ska vi göra? Han stirrade 
vilt omkring sig. Hur ska vi få in 
den? 
- Du kan väl låna jollen av motor-
båten där borta, sa hon. Väl med-
veten om prestigeförlusten det låg i 
att be en ”motorbåt” om hjälp. 
så hade det löst sig. Nu satt han 
här igen, med självförtroendet 
tillsynes återställt, med rorkulten 
i ena handen och sjökortet i den 
andra. Han tittade upp, tittade ner 
i kortet, försökte läsa av plottern 
i det starka ljuset, tittade upp igen 
och sen i kortet. Hon lutade sig 
fram och tittade ner i kortet. Han 
höll pekfingret på en blå fläck. När 
han märkte att hon tittade flyttade 
han snabbt fingret. 

- Här, sa han utan att hon frågat 

och pekade på en vit yta i kortet. 
Ta pinn ett tag, fortsatte han och 
hoppade upp på däck. Kollade 
längs masten, längs förstaget, längs 
akterliket.
Hon njöt. Det är härligt att svepa 
fram över en glittrande fjärden, lika 
mycket som att kämpa sig genom 
trånga sund på hård kryss, eller 
att njuta en varm kopp kaffe under 
sprayhooden i regnig stiltje. att 
segla gav en berusande frihetskäns-
la. Nu kände hon båtens rörelser 
genom rorkulten, vinden i håret.

- Storen twistar för mycket och vi 
har ett zag på nästa två dec. Han 
damp ner i sittbrunnen, sträckte 
sig efter rorkulten och var på väg 
att fortsätta säga något. 
Hon hann före.

 
- Kicka hårdare och tajta upp 
backstaget i lovart. 
Han stannade upp. Drog sakta 
tillbaka den utsträckta handen. la 
backstaget till vinschen och drog 
så hårt i kicken att hon såg tampen 
lämna en röd rand i hans hand.

Hon tittade i sjökortet. 

Redaktör Richard Wästberg

Gendernavigering
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Vikingakonst på Hundudden. 



– 13 –

ViKingaRnaS Segel SÄllSKap
pRotoKoll FöRt ViD VSS åRSMöte 2017-03-30 Kl. 19.00 i KluBBHuSet, VSS VaRV.

Vikingakonst på Hundudden. 

Parentation hölls över de avlidna medlem-
marna Leif Nejdeberg, Charlie Sahlberg, 
Gunnar Hallgren, C H Hermansson och 
Kerstin Iverfeldt.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 19.00 av ordförande, 
som hälsade 58 medlemmar välkomna. 
Smörgås, öl och vatten serverades av 
Klubbkommittén.

§ 2. prisutdelning och utmärkelser
Ordförande inledde prisutdelningen med 
att utdela VSS 25-års märke till dan 
Yngwe, Marie-Louise Warnström, Claes 
Bruhn, Malcolm Sjödahl, Björn Svalling, 
Mikael Algvere, Carl Mörk, Erik Olsen,   
Göran Söderstam, Anders Lindkvist,   
Gunnar Lindahl och Louise Holmberg    
Hadorph. 

Ordförande uppmärksammade sedan 
webmaster Karin Svärd med en blombu-
kett, för hennes gedigna arbete med VSS 
hemsida. därefter uppmärksammades 
också Klubbhuvärd Lotta Ruegger för sin 
fina skötsel av Klubbhuset. då Lotta inte 
var närvarande får hon sin blombukett ut-
delad av sekreteraren i helgen. Mötet gav 
efter varje utdelning en hjärtlig applåd. 

därefter förrättades prisutdelning för 
KM 2016 av Birgitta Kriström s.k. i Kapp-
seglingskommittén. Klubbmästare i Folk-
båt blev Ola Zetterberg och i SRS Lars Ge-
lin. därefter utdelade Birgitta Tedde Lind-
kvists pris till Anders Olsen.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika      
rösträknare
Till justeringsmän valdes Maths Mattsson 
och Björn Svalling.

§ 4.  Val av mötesordförande
Till mötets ordförande valdes Bengt       
Janson.

§ 5. Fråga om mötets stadgeenliga      
utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordningen
dagordningen enligt kallelsen i Seglar-     
Vikingen nr 1-17 fast ställdes.

§ 7.  Justering av protokoll från           
höstmötet
Protokollet från höstmötet 2016-10-27  
vilket är infört i Seglar-Vikingen 1-17,  
kommenterades av ordförande då proto-
kollet behövde årsmötets beslut, då höst-
mötet inte var beslutsmässigt. Ordföran-
de läste upp beslut och upplägg ifrån 
höstmötet vid § 7. Inkomna motioner. På 
fråga ifrån ordförande godkände årsmötet 

upplägget och beslut i frågan och därefter 
godkändes och justerades protokollet.

§ 8.  nya medlemmar invalda efter höst-
mötet
Följande 9 nya medlemmar har invalts se-
dan höstmötet:
Ellen Lundborg, senior, Becker 27, Matt 
Balda, senior, Maxi 77, Hannu Aitalaakso, 
senior, Snipa 8m, Christian Hedborg, se-
nior, Mälar 30, Mathias Rosén, Lau-
rinkryssare, Erik Falkenberg, senior, IF, 
Per Landin, senior, Nordisk kryssare 5,5, 
Jens Justesen, senior, Linjett 40,Peter 
Messeter, senior, 505. 

de nya medlemmarna och särskilt de 
två som var närvarande, hälsades välkom-
na till Sällskapet med en applåd.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för rä-
kenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, 
som är införd i Seglar-Vikingen 01-17, 
framlades. 

Ordförande frågade mötet om det 
fanns synpunkter på innehållet, men inga 
kommentarer eller synpunkter noterades 
från mötet utan verksamhetsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10. Fastställande av 2016 års resultat- 
och balansräkning
Resultat och balansräkningen införd i Seg-
lar-Vikingen 1-17 presenterades av ordfö-
rande.  

Ordförande frågade mötet om det 
fanns synpunkter och följande synpunkter 
noterades;

Per Jutemar tog upp notering om att 
det under intäkter inte fanns någon intäkt 
bokförd vad gäller vatten. Ordförande sva-
rade att dMK har blivit kontaktade och ur-
skuldat sig med att dom nu har betalat, 
men då förstås på fel sida av kalenderår-
et. Per undrade då vidare varför det är 
budgeterat noll, det borde vara cirka 20 
000.  Ordförande menade att här har det 
smugit sig in ett fel. Revisorssuppleant 
Svante Tegbäck menade att vi kunde göra 
en justering, men inga beslut togs. 
då inga ytterligare synpunkter framlades, 
godkändes resultat- och balansräkning 
och lades till handlingarna. 

§ 11. Förslag till disposition av årets      
resultat
Årsmötet beslöt att:
Antaga styrelsens förslag till resultat-dis-
position avseende räkenskapsåret 2016-
01-01 -  2016-12-31. 

Balanserade vinstmedel 128.966
Årets vinst 66.418
Summa: 195.384 
 

Disponeras enligt följande:
Av årets vinst 195 385 avsättes 50.000 
till underhållsfond samt 145.384 balanse-
ras i ny räkning. 
 
Avsättning till underhålls- 50.000 
fond 
Balanseras i ny räkning 145.384
Summa: 195.384

§ 12. Revisorernas berättelse
Revisor Olle Johannesson läste upp revi-
sionsberättelsen för det gångna verksam-
hetsåret, som sedan lades till handling-
arna.

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.

§ 14. Fastställande av avgifter samt bud-
get för 2017
Styrelsens förslag till budget samt avgif-
ter för det kommande verksamhetsåret in-
fört i Seglar-Vikingen 1-17, föredrogs av 
ordförande som informerade om de avgif-
ter som styrelsen vill höja.

Följande synpunkter noterades; 
Revisor Olof Johanesson menade att vat-
tenavgiften som inte blivit budgeterad 
skulle kunna kompletteras till förslaget. 
Inga beslut togs.

då inga ytterligare synpunkter eller 
frågor noterades, beslöts det att faststäl-
la styrelsens förslag till avgifter och bud-
get för räkenskapsåret 2017. 

§ 15. Fastställande av arvoden
Förslaget om arvoden till styrelsemedlem-
mar på högst 999 kr/år per styrelsemed-
lem, fastställdes. därutöver går inte med-
lemmarna i styrelsen nattvakt.

§ 16. Val av styrelse-, kommittéer, revi-
sorer och övriga ledamöter
Valberedningens sammankallande Birgitta 
Kriström, föredrog förslaget till funktionä-
rer 

Till Sällskapets funktionärer under 
verksamhetsåret 2017 utsågs följande 
medlemmar:

Styrelse
Ordförande
Bengt Janson omval 2 år
Vice ordförande
Christian Falk kvarstår 1 år
Kassör
Monica Bergstedt kvarstår 1 år
Sekreterare
Helga Rudhe omval 2 år
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Intendent
Christer Fredriksson omval 2 år
Hamnkapten
Jonas Ericson kvarstår 1 år
Klubbmästare
Claus Meyer kvarstår 1 år
Ledamot och 
Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström kvarstår 1 år
Ledamot
Sven Lagerberg omval 2 år

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

Juniorkommittén
Sven Lagerberg, s.k. omval 2 år
Regine Larsson omval 2 år
Vincent Larsson omval 2 år
Grethe Rottböll Sund omval 2 år 
Christer Martin Löv omval 2 år
Hampus Lake omval 2 år
Anders Larsson kvarstår 1 år
Jenni Laukanen kvarstår 1 år
Andreas Fahlström kvarstår 1 år

nattvaktsansvarig
Svante Wiklund kvarstår 1 år

1:e vice hamnkapten
Konrad Kyander nyval 2 år 

2:e vice hamnkapten Vakant

Hamnförmän
Bo Johansson omval 2 år
Henning Muller omval 2 år
Johan Wallander omval 2 år
Jens Engman omval 2 år
Erik Sandström omval 2 år
didier Sandström omval 1 år 
Anders Karlsson omval 2 år
Klas Sporre kvarstår 1 år
Lars Westergren kvarstår 1 år
Henrik Wallander  kvarstår 1 år 
Ola Mossberg  nyval 2 år 
Magnus Jacobsson nyval 2 år

Kappseglingskommittén
Birgitta Kriström, s.k. kvarstår 1 år
Anders Kriström kvarstår 1 år
Arne Stohm kvarstår 1 år
Johan Rasin kvarstår 1 år
Thomas Bergstedt kvarstår 1 år
Ulf drewert kvarstår 1 år
Thomas Kjaerboe omval 2 år
Hermann-J Gassner omval 2 år
Björn Andersson omval 2 år
Lave Fischer omval 2 år
Thomas Nilsson omval 2 år 
Thomas Bjelke omval 2 år
Maths Mattsson nyval 2 år 
Urban Stamming nyval 2 år 
Alexander Bratt nyval 2 år

Revisorer
Olle Johannesson, s.k. kvarstår 1 år
Thomas Nilsson omval 2 år

Revisorssuppleanter
Regine Larsson omval 2 år
Svante Tegbäck kvarstår 1 år

Klubbkommittén
Claus Meyer, s.k. kvarstår 1 år 
Rolf Kolmodin kvarstår 1 år
Caroline Blomberg kvarstår 1 år
Anders Olsen omval 2 år
Anita Söderlund omval 2 år

Mätningsman
Anders Kriström omval 2 år

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö
Anders Kriström omval 2 år

tekniska Kommittén
Christer Fredriksson s.k. omval 2 år
Sven Löfgren omval 2 år
Silvija Brandell  omval 2 år
Erland Westerlund omval 2 år
Hans Jern kvarstår 1 år
Stefan Larsson kvarstår 1 år
Jon Högblom nyval 2 år

Bojansvarig
Hans Lindström nyval 2 år

Miljöombud
Björn dahlström, s.k. omval 2 år
Richard Ljungberg kvarstår 1 år

Medaljkommittén
Karin Svärd, s.k.  kvarstår 1 år 
Thomas Kjaerboe kvarstår 1 år
Lennart Angeli kvarstår 1 år
Ola Jarder kvarstår 2 år 
Göran Svensson omval 3 år

utbildningskommittén
Bo Samuelsson omval 2 år

Seglar-Vikingen
Hans Melchersson omval 2 år 
Richard Wästberg nyval 1 år

arkivarie
Ola Jarder omval 2 år

Förvaltare ekholmen
Anders Kriström, s.k. kvarstår 1 år
Vice förvaltare,
Thomas Bergstedt nyval 2 år

Breddseglingskommittén
Mathias Rönbäck omval 2 år

Stadgekommittén
Johan Obel, s.k. kvarstår 1 år
Ola Jarder kvarstår 1 år
Johan Rasin nyval 2 år

Webmaster
Karin Svärd kvarstår 1 år

Klubbhusansvarig
Lotta Ruegger kvarstår 1 år

ansvarig för klubbåtar
Gösta Bladh nyval 2 år

ansvarig för Sublift
Curt Sivers, s.k. omval 2 år 
Rune Olsson kvarstår 1 år
didier Sandström kvarstår 1 år 
Gunnar Jansson omval 2 år

ansvarig spolplatta
Gustav Löwing nyval 2 år

s.k.= sammankallande

§ 17. Val av valberedning
Ordförande föredrog förslaget för mötet 
som omedelbart godkände förslaget.
Till valberedning för VSS 2017
valdes följande personer:
Birgitta Kriström, s.k.
Bengt Pettersson
Mathias Rönbeck
Einar Hallberg
Silvija Brandell

§ 18. Fastställande av årsprogram för 
2017
Årsprogrammet publicerat i Seglar-Viking-
en nr 1-17 föredrogs av ordförande. 
Följande synpunkter noterades;
– Birgitta Kriström framförde synpunkt på 
att det arrangeras en lagkappsegling den 
6 juni, det får ordnas text som förs in i 
årsprogrammet till nästa nummer av Seg-
lar-Vikingen menade sekreteraren. 
– Ordförande tog upp att VSS är delaktiga 
i arrangemanget Archipelago Raid, det 
borde också stå med, vilket sekreteraren 
noterade.

Inga ytterligare synpunkter noterades, 
utan mötet godkände årsprogrammet.

§ 19. inkomna motioner
Motion 1. från Lars Liljestrand. 
Gemensam dag för på- och avmastning. 
Ordförande inledde med att hänvisa till 
styrelsens svar i Seglar-Vikingen och me-
nade vidare att det alltid går att få hjälp 
av andra medlemmar vid på- och avmast-
ning och att vi ska vara restriktiva med att 
institutionalisera sysslor på varvet.  
då inga synpunkter framlades av mötet 
frågade ordförande om mötet kunde gå på 
styrelsen förslag att avslå motionen, vil-
ket mötet godkände. 

Motion 2. Från Lars Liljestrand.
Tag bort antalet arbetade timmar för ar-
betsplikten.

Ordförande inledde med att hänvisa 
till styrelsens svar i Seglar-Vikingen och 
gav ordet till mötet.  
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Följande synpunkter noterades;
– Silvija Brandell menade att ett av de re-
sonemang som förs kring arbetsplikten är 
av teknisk natur, där man skulle kunna in-
föra en app. som ger varje medlem speci-
fik information om sin arbetsplikt, hur 
många timmar har jag arbetat av, osv.
– Sekreteraren tog upp de sekretesskydd 
som bl.a. omger register, där det i vårt fall 
handlar om att medlemmarna i dags läge 
bara gett sitt godkännande till att uppgif-
terna finns i VSS register.
– En medlem tog i detta sammanhang 
upp att PUL-lagen kommer ersättas med 
en dataskyddsförordning i linje med EU:s 
regler, vilket innebär avsevärda skillnader 
och stora bötesbelopp om man bryter mot 
regelverket. 
– En medlem tipsade om Båtunionen, 
vars system är utarbetat och fungerar väl.

då inga ytterligare synpunkter framla-
des, frågade ordförande om mötet kunde 
gå på styrelsen förslag att avslå motio-
nen, vilket mötet godkände. 

§ 20. Förslag till förändrad arbetsplikt
Ordförande inledde med att informera om 
att det inte finns ett helt färdigt förslag, 
men styrelsen vill på detta sätt höra med-
lemmarnas åsikt om de förändringar som 
är planerade såhär långt. Intendenten vid-
tog och menade att det finns ett flertal 
projekt hela tiden som medlemmarna kan 
få göra när dom vill och hur mycket dom 
vill. det pågår ett arbete att effektivisera 
hur vi kan få arbete gjort inte bara på ar-
bets- och städdagarna. 
Följande synpunkter noterades;
– En medlem framlade synpunkt om att 
det inte är ovanligt på arbets- och städtill-
fällena att arbetet tar slut. 
– Två andra medlemmar informerade om 
hur arbetsplikten har organiserats på an-
dra klubbar. 
– det framfördes en del synpunkter på att 
man ska anmäla sig till tillfällena och att 
medlem borde vara garanterad att få sig 
tillskrivet en minimitid vid tillfällena.

Ordförande bjöd fram motionären Lars 
Liljestrand som föredrog sina tankar kring 
arbetsplikten och menade bl.a. att vi inte 
ska slopa arbetspliktens timmar, utan 
kanske minska dom. 

Ordförande avrundade diskussionen 
med att fastslå att intendenten får ta med 
sig mötets åsikter i det fortsatta plane-
ringsarbetet.

§ 21. Rapporter från styrelse och kom-
mittéer
Styrelsen
Ordförande informerade mötet om att 
hela frågan kring en tömningsstation för 
båttoaletter på VSS har löst sig synnerli-
gen elegant. Kommunen har låtit instal-
lera en station på dMK, genom att för-
länga deras brygga rakt ut. Ännu bättre är 
att kommunen kommer att stå för drift 

och underhåll.  
– Intendenten Christer Fredriksson infor-
merade mötet om att spolplattan nu är 
helt färdig för drift. Christer fick hjälp av 
Gustav Löwing som förutom att vara an-
svarig för vår spolplatta, även är den per-
son som är ansvarig för spolplattan på 
Beckholmen och han gjorde en genom-
gång i samband med att den nya automa-
tikstyrningen installerades. Christer me-
nade att automatiken är en väl anpassad 
investering för att säkerställa driften av 
spolplattan. Efter hösten tar vi ett vatten-
prov som vi hoppas ska bli godkänt av Mil-
jöförvaltningen. 
- Intendenten fortsatte att informera mö-
tet om att elsystemet på pontonen ska 
göras om så snart vädret tillåter, detta för 
att höja personsäkerheten och säkerstäl-
la anläggningen.  
– Miljöombud Björn dahlström tog upp frå-
ga om hur det blir framöver om ingen bot-
tenmålar sin båt, kommer spolplattan då 
att behövas. Christer menade att det 
kommer ordna sig, fler medlemmar kan-
ske får utbilda sig för att kunna köra spol-
plattan, vi får ha en genomgång med in-
tresserade och en skriven instruktion på 
väggen. Christer menade dock att man 
inte ska vara ensam när man startar ag-
gregaten till spolplattan. 
– Ordförande informerade mötet om att vi 
påbörjat en ny sophantering. Vi har tagit 
bort containern och fått nya kärl för hus-
hållssopor, metall och plast. Vi får pröva 
oss fram vad vi behöver, hur stora kärlen 
ska vara, hur många och hur ofta vi vill ha 
dom tömda. Ordförande menade att vi 
kan få precis hur vi vill för Suez som an-
svarar för hanteringen. Större saker av 
stål kan vi lägga längst bort bakom bock-
gården. Ordförande menade vidare att när 
vi städar bockgården tar vi hit en 40-fots 
container som vi varje år fyller med råge, 
intendenten fyllde här i att vi måste skär-
pa oss vad gäller mängden med skräp. 
Ordförande menade att det gäller för alla 
medlemmar att bli mer disciplinerad vad 
gäller hur vi slänger saker på varvet. Mö-
tet framförde åsikt om att kärlen redan 
varit proppfulla flera dagar till lycka för 
kråkorna och att Kruthuset genererar 
mycket hushålls-sopor. Intendenten me-
nade att VSS sortering av sopor i olika 
fraktioner får ses som en lärprocess, 
framförallt när det gäller i hur många kärl 
vi behöver och hur ofta dessa skall töm-
mas.
– Bojansvarig Hans Lindström informera-
de mötet om att  daniel Hoback kommer 
hjälpa till med arbetet med bojarna i ham-
nen. Hans efterlyste två till tre medlem-
mar och fick genast napp av mötet.  

§ 22. övriga ärenden
Följande frågor togs upp för behandling;
DSV
– Karin Svärd informerade mötet om att 

säsongsinvigningen i år kommer att hållas 
första sjösättningshelgen och inte sista 
som brukligt är.

Veteranklubben
– Kerstin Svärd informerade mötet om att 
Veteranerna i år kommer att arrangera en 
utflykt till Fjäderholmarna.
– Kerstin Svärd ville sedan framföra till re-
daktionen för Seglar-Vikingen att hon tyck-
er den är väldigt fin i sitt nuvarande skick. 
– Ola Jarder tog i det sammanhanget upp 
fråga om att det var mindre lyckat att 
varvskoden är tryckt i tidningen. Ordföran-
de förklarade bakgrunden till det beslutet 
men höll med om att det kunde gått ut ett 
mail om förändringen.
– Lars Nordling informerade mötet om 
Starbåtarna och deras verksamhet. Från 
början när Starbåtarna kom till varvet var 
intentionen att VSS-båtar skulle vara med 
på deras träningsseglingar och det fung-
erade också i början. Men under de se-
naste säsongerna har detta arrangemang 
inte fungerat, vilket Lars beklagade. detta 
år kommer dock Starbåtarna att träna in-
tensivt inför VM, vilket gör att Starbåtarna 
hoppas på att få igång dessa träningsseg-
lingar med VSS-båtar igen. Första tillfället 
blir den 9 maj till vilket Lars välkomnade 
alla. 
– Anders Kriström tog upp att på före-gå-
ende årsmöte så kom ett förslag om att 
VSS-båtar skulle ta med medlemmar som 
kanske inte har egen båt och segla med 
dessa. Anders informerade om att en per-
son anmält sig, annars har det varit klent 
med intresset.

§ 23. Mötets avslutande med uppträdan-
de utav VSS ukuleleorkester 
Ordförande tackade sedan mötet för dis-
kussionen och närvaron och avslutade 
mötet kl. 20.45. 
därefter uppträdde VSS Ukuleleorkester , 
bestående av kapellmästare Ami Ullman 
samt medlemmarna Ola och Eva Jarder, 
Svante Tegbäck, Bengt Janson, Karin 
Svärd, Rune Olsson och Robert Marschall, 
till mötets kraftiga bifall.

Vid protokollet
Helga Rudhe

Justeras
Bengt Janson

Maths Mattsson har justerat protokollet
och godkänt protokolet.

Björn Svalling har inte inkommit med jus-
tering och godkännade innan tryck.
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årsprogram 2017-2018

Juni
Vårutflykt för VSS veteranklubb är inte beslutad ännu, kallelse kommer och 
datum anslås på hemsidan. 

1 tor  Vårmöte. Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

6 tis Jubileumssegling för Folkbåten, 75 år,   
  lagkappsegling.

7  ons  Kvällsegling för juniorer på varvet. Start kl.   
  17.30.  Sista för säsongen.

12-16  mån-fre  dagseglarläger 1 på Hundudden för juniorer.   
  Femdagars -läger kl. 09.00.16.30. Anmälan   
  via hemsidan.

15  fre  Afterwork med tillhörande Informationsmöte   
  för nya medlemmar på Hundudden kl. 17.30–  
  20.00. Klubbkommittén bjuder på soppa eller  
  hamburgare och mingel. 

17-18  lör-sön  Vikingaregattan på Hundudden med Gill Star   
  Cup och distansbana SYS.

17-21  lör-ons  dagseglarläger 2 på Hundudden för juniorer.   
  Femdagars- läger kl. 09.00–16.30. Anmälan via  
  hemsidan.

23-25  fre-sön  Midsommar på Ekholmen. 

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

26-30 mån-fre  dagseglarläger 3 på Hundudden för juniorer.   
  Femdagars-läger kl. 09.00–16.30. Anmälan   
  via hemsidan. 

Juli

3-7  mån-fre  dagseglarläger 4 på Hundudden för juniorer.   
  Femdagars-läger kl. 09.00-16.30. Anmälan via       
  hemsidan.

30 sön-5 lör aug.  Seglarläger på Ekholmen för juniorer.   
  Veckoläger. Anmälan via hemsidan.

augusti

1-5  tis-lör  fortsättning på Seglarläger på Ekholmen för

  Juniorer.

3-10 tors-tors Stockholm Archipelago Raid på VSS   
  hamnplan. Själva regattan pågår 5-9 augusti.

7-11  mån-fre  dagseglarläger 5 på Hundudden för juniorer.   
  Femdagars-läger kl. 09.00-16.30. Anmälan   
  via hemsidan.

12-15  lör-tis  dagseglarläger 6 på Hundudden för juniorer.   
  Fyradagars-läger kl. 09.00-16.30. Anmälan     
  via hemsidan.

16  ons  Start för kvällssegling i sjön för juniorer på   
  varvet. Start kl. 17.30. Anmälan via hemsidan.

19-20  lör-sön  Kräftskiva och Paketsegling på lördag, VSS   
  Varpamästerskap på söndagen. Arrangör dSV  
  och Klubbkommittén.  

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

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

SepteMBeR

1  fre  Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3. 

5  tis  arbetskväll på varvet. Samling kl. 18.00. 

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

9-10  lör-sön  arbetshelg på ekholmen.

11  mån  Sista dag för motioner till höstmötet.

13  ons  Kvällssegling för juniorer på varvet.                       
  Start kl. 17.30.  
14  tor  Informationsmöte för nya medlemmar.        
  Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

16-17  lör-sön  VSS Inbjudningssegling med KM.

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

23-24  lör-sön  Stängningshelg på ekholmen. 

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

30  lör  Upptagning. 

oKtoBeR

1  sön  Upptagning

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

7  lör  Upptagning

8  sön  Upptagning.

14  lör  Upptagning. 

15  sön  Upptagning.

21  lör  Upptagning. 

22  sön  Upptagning.

22  sön  Städdag på varvet. Samling kl. 10.00

23  mån  dSV fyller 96 år. 

26  tors  Höstmöte. Start kl. 19.00 i Klubbhuset. 

28  lör  Upptagning. 
28-29  lör-sön  eventuellt Bojarbete.
29  sön  Upptagning.

 
noVeMBeR

6  mån  Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4.

11  lör  dSV:s Höstmöte med sillfrukost.

DeCeMBeR

6  ons  VSS Veteranklubb arrangerar traditionellt 

  Julbad med tillhörande jullunch. 

2018

JanuaRi

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

FeBRuaRi

5  mån  Sista dag för motioner till Årsmötet.

17  lör  dSV:s årsmöte. 

23  fre  Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1. 

MaRS

11  sön  Bockgården städas. Samling kl. 10.00. 

22  tor  Årsmöte.  
 
 


