Protokoll fört vid årsmöte i
Västerviks segelsällskap
Plats

Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik

Tid

Söndagen den 19 mars 2017 kl 1300 – 1600

Närvaro
Styrelse 2015
Anders Karlzén
Jan Källmark
Monica Sjöholm
Lars-Åke Larsson
Bo Axelsson
Nils Ulmner

Verksamhetsansvariga 2015
ordf
v ordf
kassör
sekr
ledamot
ledamot

Ingvar Arnér
Nils Ulmner
Cecilia Klyver
Jan Furemo
Peter Eckerbom
Jakob Elmerfjord
Gert Petersson
Per-Inge Nilsson

gästhamn
klubbhus
klubbmästare
segling
Skansholmen
ungdom
varv
veteran

Samt ca 30 medlemmar enligt närvaroförteckning

§1

Mötets öppnande

Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkänns.

§3

Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet konstaterar att endast WSS röstberättigade medlemmar är närvarande.

§4

Val av mötesordförande

Årsmötet utser Thomas Ragnarsson att leda årsmötesförhandlingarna.

§5

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson.
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§6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Fredrick Holmberg och Ingemar Wihlstrand väljs att tillsammans med
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att fungera som
rösträknare.

§7

Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet har annonserats de tre senaste måndagarna under Klubbnytt i
Västerviks-tidningen. Anslag har funnits i klubbhuset och på hemsidan.
Handlingarna har varit utlagda i klubbhuset samt på hemsidan i en vecka.
Närvarande medlemmar konstaterar att årsmötet har utlysts på ett
tillfredsställande sätt.

§8

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på sällskapets hemsida och
bilägges protokollet (bil nr 1). Den föredras kort av respektive sektionsordförande.
Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Thomas alla som bidragit till
WSS verksamhet under 2016.
Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§9

Bokslut för 2016 samt revisionsberättelse
Budget 2016
Kostnader

Bokslut 2016

Intäkter

Kostnader Intäkter

tkr

Tkr

tkr

tkr

228,0

140,0

207,0

137,0

Skansholmen

25,0

8,0

214,5

28,0

Ungdom

25,0

?

4,5

96,5

Varv

75,0

450,0

162,5

493,0

Klubbhus + mat.

25,0

0,0

32,0

0,0

5,0

4,0

36,0

21,0

Gästhamn

10,0

70,0

11,0

62,5

Segling

35,0

41,5

4,0

0,0

Gemensamt

Klubbmästeri
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Marknad

35,0

Ränta

27,0

Summa
Avskrivning

490,0

0,0

44,5

4,5

29,0
713,5

745,0

842,5

-150,0

-146,5

73,5

-49,0

Res. Efter
avskrivning
Disp. ur Skansholmsfond

50,0

Resultat

1,0

Monica kommenterar Bokslut 2016 i relation till budget 2016
Gemensamma kostnader blev lite billigare 2016 än vi budgeterat.
Kostnaderna för el, vatten och renhållning hade minskat jfr med 2015.
Värmepumpar, sparsamhet med vatten under sommaren och ändrade
soptömningstider gav resultat.
Skansholmens kostnader översteg budget beroende på elsatsningen
därute. Den kostade 200 000 kr
Skansholmens intäkter blev högre än budgeterat pga ökad uthyrning.
Ungdomssektionens siffror i budgeten för 2016 är inte korrekta. Vi var
inte helt klara över hur vi skulle hantera rapporteringen av ekonomin.
Detsamma gäller seglingssektionen
I Ungdomssektionens intäkter ligger ett stipendium på 95 000 kr från
Sparbanksstiftelsen.
Varvet hade också högre kostnader än budgeterat, Det beror på att det
köptes ribbåtar med kärror för 98 000 kr
Klubbhus o material överskred budget med några tusenlappar, pga att
en del material till källarrenoveringen inköptes redan 2016 till en kostnad
av 9 000 kr.
Klubbmästeriets kostnader och intäkter översteg budget pga 100årsjubileet, som gick med en liten förlust. Festen kostade 26 000 och
intäkterna blev 18 000
Gästhamnen hade svårt att nå upp till budgeterade intäkter, lite färre
gästnätter än tidigare år.
Marknad överskred budgeterade kostnader pga tryckning av
almanackor, men i gengäld gav almanackorna en intäkt på 4 500 kr.
Räntan blev felbedömd, kostade 29 000 istället för 27 000.
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På Nilseric Hollanders fråga berättar Monica att sällskapets bankskuld
var ca 720 tkr vid årsskiftet.
Monica förklarar att sektionerna Segling och Ungdom drivs tillsammans
med Wikingarna och har separat ekonomisk redovisning. I WSS
bokföring kommer endast nettounderskott att synas.
Thomas påtalar att även den interna redovisningen bör redovisas för
årsmötet.

§ 10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Bruno Blomberg föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016-01-01
– 2016-12-31. Revisorerna föreslår och årsmötet beslutar
- att fastställa årets resultat- och balansräkning,
- disponera vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen samt
- att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

§ 11

Fastställande av medlemsavgifter och andra
avgifter

Höstmötet rekommenderade ändring av ett antal medlemsavgifter
- Höjd inträdesavgift (från 300 till 1 000 kr).

Gert förklarar att han inte längre stöder förslaget till höjning. Han berättar att
Wikingarna har 0 kronor i inträdesavgift. Han vill också underlätta rekrytering av
nya medlemmar.
Lars-Gunnar Ahl stöder Gerts argumentering och tillägger att det inte är så
många nya medlemmar per år.
Även Nilseric Hollander motsätter sig en höjning.Monica beskriver delar av
Wikingarnas prissättning. Anders invänder att WSS ska ha en egen policy
Arne Blomgren menar att om sällskapet har behov av ytterligare inkomster bör
dessa tas från båtavgifterna.
Thomas förklarar att inträdesavgiften syftar till att kompensera för äldre
medlemmars arbete och investeringar.
Årsmötet beslutar behålla inträdesavgiften 300 kr
- Höjd straffavgift för bristfällig/odokumenterad städning (200 till 400 kr)
Med hänvisning till kostnaderna för professionell städning föreslår styrelsen en
fördubbling av avgiften för den som inte städar eller inte kvitterar arbetet.
Nilseric är kritisk till hur medlemmarna informerats om städuppdraget.
Monica informerar om att alla berörda utan mailadress har tillskrivits i
frimärksbrev.
Årsmötet beslutar att städveckorna ska anges i WSS-nytt samt att
straffavgiften ska höjas till 400 kr per tillfälle.
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- Höjd hyra för Skansholmen och Solbergsudde
Nils beskriver nya taxor för hyra av Skansholmen och Solbergsudde.
Höjningarna är måttliga och gäller i första hand vid uthyrning till företag.
Ulf Sjöholm ser ingen anledning till uthyrningsförbudet i mars.
Lars-Gunnar Ahl påminner om att både Skansholmen och Solbergsudde får
hyras utan kostnad för firande av medlemmars jämna födelsedagar (50, 60 etc)
Årsmötet fastställer de nya taxorna samt beslutar att uthyrning får ske
även under mars månad.

- Ändrad beräkningsgrund (från kategori till landyta) och därmed någon
höjning av vinterplatsavgiften.
Monica visar med några exempel. Höjningen är måttlig men ökande med
båtstorlek.
Jan Källmark stöder förslaget och hänvisar till stora praktiska fördelar vid
tillämpning i det nya dataprogrammet
Årsmötet beslutar fastställa den föreslagna förändringen.

§ 12

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
inkomna motioner

Nils beskriver läget beträffande sällskapets försäkringar.
Inom WSS pågår en översyn av vårt försäkringsskydd. Detta är föranlett av att
när vi drabbades av fuktskador i våra våtutrymmen så meddelade
Länsförsäkringar, som är vårt nuvarande försäkringsbolag, att ersättning inte
skulle utgå. Självrisken är två prisbasbelopp (c:a 110 000kr) och med
avskrivning av äldre material så översteg dessa kostnader kostnaden för ett
återställande.
Vi har en medlem i WSS med lång erfarenhet av försäkringar, Håkan Berglund.
Håkan har hjälpt oss med att sammanställa ett underlag för en offertförfrågan
som nu har skickats till Svenska Sjö som tillsammans med Trygg Hansa har
försäkringsverksamhet som riktar sig till båtklubbar. Vi i WSS är medlemmar i
Båtunionen som äger Svenska Sjö vilket gör att de borde vara ett lämpligt
alternativ som försäkringsgivare.
Länsförsäkringar kan få en möjlighet att se över våra försäkringsvillkor en
självrisk 10 000kr är vad vi tänker oss som ett utgångsbud.
.Arbetet ska vara klart före förfallodagen 1 juni.

Nilseric påminner om fördelarna med att ha alla försäkringar i ett lokalt bolag.
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Årsmötet uppdrar till styrelsen att fortsätta arbetet med hitta bästa
försäkringsskydd.
Miljöinformation från kommunen
Gert och Monica har deltagit i en kommunal informationsträff. Anteckningar
från mötet bifogas protokollet (Bilaga nr 4)
Gert berättar att Tommy Bovinder lovat att som miljöansvarig ta över det
arbete med miljöplan som Sophia Ahl och Elisabeth Stärner påbörjat.
Årsmötet beslutar godkänna lämnad information.
Septicpump
Gert berättar att styrelsen efter utredning av Richard Nilsson har beslutat att
köpa Tore Källmarks minsta modell av septicpump för ca 57 tkr. Det är en
exencenterskruvpump till skillnad från nuvarande av impellertyp. Eventuellt
kan den placeras på flytbryggan utanför mastkranen för att ge tillräckligt
vattendjup. Ett förslag som Bruno Blomberg finner attraktivt.
Årsmötet beslutar godkänna lämnad information.
Ändrade arbetsformer i ekonomifunktionen.
Monica berättar att Hjalmar Åselius på sikt ska ta över ansvaret för ekonomifunktionen. Han ska börja med bokföringen. Monica och Hjalmar ska gå på
kurs angående ett nytt internetbaserat ekonomisystem.
Årsmötet beslutar godkänna lämnad information.
Ändrade arbetsformer i samtliga sektioner.
Under 2016 antog medlemsmötena en förändring i stadgan med innebörden
att alla styrelsemedlemmar ska ha egna ansvarsområden och att alla
sektionsansvariga också ska vara ordinarie styrelsemedlemmar valda på två
år.
Anders betonar att hela sektionsstyrelsen, inte endast ordföranden, har ett
övergripande ansvar för arbetets organisation. Det ansvaret är inte begränsat
till de 10 arbetspliktstimmarna. Arbetsplikten avser övriga medlemmars arbete
på arbetsdagar eller med projekt som godkänts av sektionsstyrelsen.
Årsmötet beslutar godkänna lämnad information.
Professionell städning av klubbhuset samt höjd straffavgift för ogjord
eller odokumenterad städning.
Styrelsen har noterat att städningen ibland är otillfredsställande, att för många
medlemmar ”väljer” att betala i stället för att städa och att det kan förekomma
att man glömt att signera städuppdraget.
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Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet att höja straffavgiften för städning (se §
11) samt att vid behov köpa professionell städning.
Årsmötet beslutar godkänna lämnad information
Våtrumsrenovering
Nils berättar att det allra mesta är färdigt efter vinterns arbete. Många kunniga
har hjälpt till:
Mats Lind byggkonsult, Anders Wiberg golvgjutning, Berne Fransson VVS,
Christer Elmerfjord elinstallationer, Peter Eckerbom multihantverkare, PerInge Nilsson bastukonstruktör och väggputsning, Ulf Sjöholm och Sune Druva
bastubyggare, Gert Petersson och Tomas Strömberg målare, veterangänget
väggrivning.
Det ideella arbetet har minskat kostnaderna med ca 100 tkr.
Årsmötet tackar med en varm applåd.
Motion

Lars-Gunnar Ahl har lämnat en motion till årsmötet (Bilaga nr 2)
Gunte anser det orimligt att den som inte använder sin båtplats kan vara borta
i åratal och sedan kräva tillbaka den från andrahandshyraren. Gunte föreslår
en begränsning på ett år.
Arne Blomgren hävdar att den som betalt insats för en bryggplats har rätt att
få tillbaka en lika bred plats men inte nödvändigtvis samma. Den som hyr gör
det för ett år i taget.
Monica understryker regeln som säger att besked om flytt eller bortavaro ska
ges senast vid nyår.
Läget är oklart beträffande vilka rättigheter medlemen fått i samband med
betalning av brygginsats.
Årsmötet uppdrar till styrelsen att ta fram ett beslutsunderlag till
höstmötet

§ 13

Fastställande av verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2017

Respektive sektionsordförande presenterar verksamhetsplanerna för 2017.
De bifogas protokollet (bil nr 3) Budgetförslag (tkr) :
Bokslut 2016
Kostnader
Intäkter
Gemensamt
Skansholmen
Ungdom
Varv
Klubbhus + mat.

207,0
214,5
4,5
162,5
32,0

137,0
28,0
96,5
493,0
0,0

WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.
8544

Budgetförslag 2017
Kostnader
Intäkter
175,0
45,0
0,0
120,0
100,0

www.wss.nu.

137,0
15,5
0,0
470,0
0,0
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Klubbmästeri
36,0
Gästhamn
11,0
Segling
4,0
Marknad
44,5
Ränta
29,0
Summa
745,0
Avskrivning
Res. efter avskrivn.
Disp. ur Skansholmsfonden
Resultat

21,0
62,5
0,0
4,5
842,5
-146,5
-49,0
50,0
1,0

25,0
10,0
0,0
40,0
28,0
543,0

2,0
65,0
0,0
0,0
689,5
-146,5
0,0
0,0

Monica kommenterar styrelsens förslag till budget för 2017 och jämför med
bokslutet 2016.
Gemensamma kostnader antas bli lägre under 2017 än 2016. Inga bidrag till
seglings- och ungdomssektionerna (20 000), inga förväntade kostnader för
dator och projektor (8 000), kanske ingen almanacka mm.
Skansholmen får utöver normalt underhåll kostnad för montering
utrymningstrapp, el.
Undgomssektionen och kappseglingssektionen får bara nollor i
budgetförslaget efter den överenskommelse vi gjort angående dessa
sektioners ekonomi.
Varv vill förstärka sjösättningsrampen, köpa toatömning mm
Klubbhus färdigställer renoveringen av källaren
Räntan borde sjunka något.
Resultatet beräknas bli ett nollresultat
Monica berättar avslutningsvis att likviditeten är mycket god
Anders berättar att 100 tkr i underskott vid höstmötet nu har blivit ett 0-resultat
beroende på det idella arbetet med våtutrymmena.
Årsmötet beslutar fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för
2017.
Årsmötet uppdrar till styrelsen att ordna den ekonomiska redovisningen från
de gemensamma sektionerna ungdom och segling

§ 14

Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektionsstyrelseordförande samt
sektionsstyrelsemedlemmar

Sven-Olof Nilsson presenterar valberedningens förslag. I sammanställningen
redovisas även funktionärer som kvarstår till nästa årsmöte.
Enligt stadgan är alla sektionsstyrelseordföranden samtidigt ordinarie
ledamöter i WSS styrelse
I år har valberedningen föreslagit sektionsordförande som i sin tur föreslagit
styrelsemedlemmar.
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Verksamhet
Övergripande

Namn
Anders Karlzén
Lars-Åke Larsson
Monica Sjöholm

Funktion
Ordförande
Sekreterare
Ekonomiansv
Adjungerad
ekonomifunk.
Skansholmen
WSS-nytt

Val
1 år till 2018
2 år till 2019
1 år till 2018

Kommentar
Omval
Omval
Omval

2 år till 2019

Nyval

1 år till 2018
2 år till 2019

Nyval
Nyval

Ingvar Arnér
Lars Hultkvist
Stefan Westberg

Ordförande

2 år till 2019

Omval
Kvarstår till 2018
Omval

Nils Ulmner
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Tomas Strömberg

Ordförande

Cecilia Klyver
Lena Pettersson
Madelene
Hermansson
Christina D
Petersson
Ann Karlzén

Ordförande

Hjalmar Åselius
Peter Eckerbom
Torsten Blomgren
Gästhamnssektion

Klubbhussektionen

Klubbmästeri

Marknadssektionen

Seglingssektionen

Ordnas inom
sektionen
Torsten Blomgren
Anders Björkman
Wolfgang
Schmeing
Jan Furemo
Utses av sektionen
Fredrik Holmberg
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann Ingemansson
Hultquist

2 år till 2019
2 år till 2019
2 år till 2019
2 år till 2019

Omval
Kvarstår till 2018
Omval
Omval
Kvarstår till 2018

2 år till 2019
1 år till 2018

Omval
Nyval

2 år till 2019

Omval

2 år till 2019

Omval
Kvarstår till 2018

Ordförande

2 år till 2019
Kvarstår till 2018
Kvarstår till 2018
Kvarstår till 2018

Ordförande

2 år till 2019
2 år till 2019
2 år till 2019

2 år till 2019

Omval
nyval
Kvarstår till 2018
Omval
Kvarstår till 2018
Omval
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Skansholmssektionen

Ordförande
Peter Eckerbom
Jan-Olov
Andersson
Tommy Albinsson
Ingemar Wihlstrand
Christer Elmerfjord

Ungdomssektionen

Varvsektionen

Veteransektionen

§ 15

Kvarstår till 2018

Jakob Elmerfjord
Thomas
Ragnarsson
Michael Karmann
Hjalmar Åselius
Vakant

Ordförande

Gert Petersson
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Anders Viberg
Christer Lundberg

Ordförande

Per Inge Nilsson
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin

Ordförande

2 år till 2019

Omval

2 år till 2019
2 år till 2019

Omval
Kvarstår till 2018
Omval

2 år till 2019

Omval

2 år till 2019

Omval

2 år till 2019

Nyval
Kvarstår till 2018

2 år till 2019
1 år till 2018

Omval
Omval
Kvarstår till 2018
Omval
Kvarstår till 2018

2 år till 2019
2 år till 2019
2 år till 2019

Omval
Kvarstår till 2018
Omval
Kvarstår till 2018

Val av revisorer

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag:
Bo Axelsson
Ordförande
1 år till 2018 Nyval
Britt-Louise Källmark Ledamot
1 år till 2018 Nyval
Bruno Blomberg
Suppleant
1 år till 2018 Nyval
Mats Hasselqvist
Suppleant
1 år till 2018 Omval
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§ 16

Val av valberedning

Avgående valberedning har varit
Sven Olof Nilsson
Ann Ingemansson
Arne Blomgren

Ordförande

Arne o Sven Olof önskar bli ersatta av yngre krafter men står gärna kvar som
resurspersoner under förändringsprocessen. Ann har avsagt sig omval.
Årsmötet beslutar välja Sven Olof Nilsson
Arne Blomgren
Ingemar Lindin

§ 17

ordförande

Övriga ärenden



Jan Furemo föreslår en applåd för de sju som har seglat på främmande
banor under 2016.
Bäst har Thomas Ragnarsson lyckats. Jan F överlämnar vandringspokalen till Thomas.



Peter Eckerbom inbjuder medlemmarna att komma fram och föreslå
projekt som man är beredd att genomföra självständigt.

§ 18

Överlämnande av ordförandeskap

Mötesordföranden Thomas Ragnarsson överlämnar ordförandeklubban till
Anders Karlzén.

§ 19

Avtackning mm

Avgående styrelsemedlemmar, Jan Källmark och Bo Axelsson, tackas med
blomma och varm applåd.
Anders framför ett varmt tack till alla andra som arbetat i sällskapet under det
gångna året och förklarar att sällskapets goda ekonomi helt och hållet beror
på det arbete som utförs ideellt.

-
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Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga nr 1

Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas ledningsgrupper
samt redovisas väsentligare åtgärder under året.

Styrelsen

Gästhamnssektion

Anders Karlzén

Ordförande

Jan Källmark

Vice ordf

Lars-Åke Larsson

Sekreterare

Monica Sjöholm

Ekonomiansv

Bo Axelsson

Ledamot

Hjalmar Åselius

Ledamot

Nils Ulmner

Ledamot

Ingvar Arnér

Ordförande

Lars Hultquist
Stefan Westberg
Det var inte många båtar som besökte vår klubb innan semestermånaderna
började. Inte de sista veckorna heller.
2016 hade vi 310 gästnätter
Detta gav ett resultat ca 62 000:Omkostnaderna ligger på ca 10 000:- per år.
Våra cyklar håller inte så bra. Det är mycket slitage på olika sätt.
Det är en balansgång mellan kostnader och hur fint skick dessa skall vara i.

Klubbhussektionen

Nils Ulmner

Ordförande

Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Thomas Strömberg
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På klubbhusets sydvästra gavel har Lennart Nilsson målat pelare och allt
annat som ska vara vitt, så den gaveln blev lika fin som den andra på
sjösidan som ett gäng målade på arbetsdagen i våras.
Inne i klubblokalen är en vit glasfiberväv upphängd på takstolarna för att
förbättra akustiken i rummet. Det var för mycket eko tidigare på grund av alla
hårda ytor i tak, på väggar och golv.
Lägesrapport om källarrenoveringen i klubbhuset.
Efter sista torrsättningen 16/10 påbörjades arbetet, med att riva ut allt
fuktskadat material och bila bort klinkergolvet så att fukt i väggar och golv
torkade ut.
Vi hade en budgetoffert på 200 000kr från ett byggföretag för att renovera
våra befintliga utrymmen till ursprunglig standard.
Efter åtskilliga samtal med många medlemmar och en omröstning på
hemsidan har vi kommit fram till att vi ändrar bastun och städskrubben till en
tvättstuga och bastu för att underlätta för klubbmästeriet som nu får ta hem
och sköta klubbens tvätt. Detta innebär också bättre service till våra
medlemmar som bor längre bort än Västervik och naturligtvis även för
gästhamnsverksamheten.
Inne i herrarnas omklädningsrum i anslutning till den befintliga toaletten
kompletterar vi med ytterligare en toalett som får ingång från entrehallen så
alla kan ha tillgång till den.
Anslutningar från tillkommande avlopp från tvättstuga och toalett görs till
befintligt avlopp i golvet.
Klubbmäster
i

Cecilia Klyver
Christina
Petersson

Ordförande
D

Ann Karlzén
Joy Christensen
Madeleine
Hermansson

Aktiviteter som anordnats under året 2016


Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet den 15 mars.



Arbetsdag på varvet den 14 maj, klubbmästeriet höll i storstädningen samt
bjöd på sopplunch.
På kvällen dukades det upp långbord i stora salen till Sjösättningsfest.



Informationsdag ”Är din båt rustad för en brand ombord” i samarbete med
räddningstjänsten i Västervik den 21 maj. Räddningstjänsten gick igenom
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hur vi ska agera om båten börjar brinna, informerade kring
släckningsutrustning och vi fick prov på hur man hanterar en brandsläckare.
Räddningstjänsten visade även upp sin dykverksamhet.


Traditionsenlig midsommarfest på Skansholmen i strålande solsken. På kvällen
dukades det upp på verandan för kvällens grillfest.



Klubbmästeriet var med och anordnade Skansholmens100-års jubileum.



Arbetsdag på Skansholmen i augusti där klubbmästeriet stod för lunchen. På
kvällen dukades det upp för kräftskiva på verandan.



Höstmöte med fika.



2:e advents fika med glögg på Solbergsudde
Därutöver har sektionen:



Städat och rensat i köket på Solbergsudde.



Köpt in förbrukningsmateriel till klubbhuset tillsammans med gästhamnen.



Iordningsställt och uppdaterat städlistor

Marknadssektionen

vakant

Ordförande

Torsten Blomgren
Anders Björkman
Wolfgang Schmeing
vakant
Sektionen har sammanställt och sålt en seglingsalmanacka.
WSS-nytt har utkommit med två nummer
Seglingssektionen

Jan Furemo

Ordförande

Ann Ingemansson
Christer Andersson
Fredrik Holmberg
Bo Djerf
Tore Källmark
Första året med den gemensamma Seglingssektionen för WSS och WSSW är just
avslutad och vår gemensamma målsättning att öka
seglingsintresset och att utnyttja de båda klubbarnas erfarenheter, kunnande och
resurser har utfallit mycket väl och den trivsamma andan och goda samarbetet har
ingett förhoppningar om en ljusnande framtid.
Vi startade säsongen med en gemensam upptaktsträff den 8 maj på Notholmen
med följande program:
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Alla medlemmar i WSS och WSSW hälsas välkomna till Upptaktsmöte
seglingssäsongen 2016
söndagen den 8 maj kl 17.00 på Notholmen
Program
17.00 Kappseglingsprogrammet Jan Furemo och Axel Schäring redogör för
årets seglinar
ca 17.15 Seglarskola för vuxna

Kajsa Albinsson informerar

ca 17.30 C55:an “en båt för alla”
C55:orna ska användas

Peter Salomonsson informerar om hur

ca 17.45 Funktionärens uppgifter Olle Svernell, Ulf Andersson, Jan Furemo,
Michael Albinsson, Bo Djerf och Mikael Fallsjö informerar om vad funktionärer
bör känna till inför våra seglingar
ca 18.15 Kappseglingsregler mm

Peter Salomonsson informerar

ca 18.30 SM-2Krona Mikael Albinsson informerar
ca 19.00 Avslutning
Onsdagsseglingarna 18 maj, 1 juni, 15 juni, 17 aug, 24 aug, 31aug
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10 – 11 juni Wiking Race
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5 - 7 augustiVisbySeglingen
Visbyseglingen lockade i år endast 5 båtar till starten vid Skansholmen på
fredagskvällen och efter sedvanliga landbaserade tävlingar och trivsam samvaro
under lördagen i Visby, återvänder båtarna efter den 2:a etappen
Till Västervik under söndagseftermiddagen.
Resultat: 1. Eloge 38Bosse Djerf
2. S 30Jan Källmark
3. Crown 39Arne Bernström
4. Rival 22Stefan Jonsson
5. Flamingo 40Christer Lindberg
26 - 28 augustiSM – 2-Krona
Under de 2 senaste åren har segelsällskapen i Västervik, WSS och WSSW,
genomfört seglarskola i gemensam regi.
Båtarna man använt har varit Optimister och 2-Kronor, som varit mycket
uppskattade av både elever och instruktörer. Nu kröner man resultaten genom att
arrangera SM för 2-Krona i Västervik under helgen, fredag-söndag.
Många av deltagarna från hemmaplan är elever och instruktörer från seglarskolan
påtalar seglarskolechefen och seglingsledaren Mikael Albinsson.
Vi räknar med ca: 15-20 båtar, med deltagare från bl.a. Stockholm, Västerås och
Uppsala.
Seglingarna kommer att genomföras som kryss/läns-bana på Skeppsbrofjärden
mellan 10-16, lördag och söndag, med goda åskådarmöjligheter avslutar
tävlingsledaren Jan Furemo.
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3 september

WM/KM

24 25 september Byxelkroken
Inferno 29:an med Johan Larsson, Pär Kaller, Carl Lindberg och Torbjörn Gudinge, tog
totalsegern i årets Byxelkroken. Detta är 2:a året i följd de lyckas med bedriften.
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Från vänster: Carl Lindeberg, Pär Kaller, Johan Larsson, Torbjörn Gudinge.
74 båtar ställde upp till start på lördagsmorgonen. Starten vid Skansholmen, som i år
genomfördes som s.k. ”jaktstart”, innebär att varje båt får en individuell starttid
baserad på båtens handicap.
Väderförhållandena under lördagen var strålande sol med lätta vindar på 3-4 m/s, där
de första båtarna passerade mållinjen i Byxelkrok vid 16-tiden.
Lördagens segrare togs av Linköpingsgänget på Inferno 29:an, tätt följda av
Västerviksbåten Grand Soleil 42R med Thomas Ragnarsson och Jonas Claesson
WSS och som 3:a Rolf Eriksson VisbySS i en OneOff.
Även söndagen bjöd på strålande sol och lagom lätta vindar från SW-S, vilket gjorde
att de färgrika spinnakrarna kunde användas flitigt.
Frampå eftermiddagen ökade vinden till 5-7 m/s och de första båtarna kunde passera
mållinjen vid Skansholmen runt 15-tiden.
Vid prisutdelningen på restaurant Smedjan kunde de olika pristagarna hyllas och
totalsegraren Inferno 29:an med Johan Larsson, Carl Lindeberg, Pär Kaller och
Torbjörn Gudinge utses.
Med endast minuters marginal placerade sig Roffe Eriksson från Visby i sin träbåt
Piano på 2:a plats och Team Royal med bröderna Jan & Tore Källmark på 3:e plats.
4:e platsen kneps av Peter Salomonssons Pronavia 38 från Wikingarna Västervik och
5:e platsen av Omega 42 med Magnus Arnebjörk från Färjestaden.
Startproceduren med jaktstart har flera fördelar påtalar tävlingsledaren Jan Furemo,
dels blir starten enklare med betydligt färre båtar vid startlinjen, dels blir seglingen
utefter banan mer spännande då man hela tiden jagar konkurrenterna.
Vi har fått många lovord från seglarna, som verkar uppskatta tävlingsformen och
kommer säkerligen att fortsätta enligt samma koncept nästa år avslutar
tävlingsledaren Jan Furemo.
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Jaktstart Skansholmen

Prisutdelning Byxelkrok
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Prisutdelning Västervik

Externa seglingar,
några WSS: are har dessutom varit utanför klubben och kappseglat:
Bosse Djerf

Seapilot Two Star Baltic Race
Hyundai Cup

Johan LiliequistSeapilot Two Star Baltic Race
Hans Asklund

2,4 mR

Östen Petersson

2.4mR

Jonas Claesson

Gotland Runt
Hyundai Cup

Thomas RagnarssonGotland Runt
Hyundai Cup
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Skansholmssektionen

Vakant

Ordförande

Peter Eckerbom
Jan-Olov Andersson
Tommy Albinsson
Ingemar Wihlstrand
Christer Elmerfjord
2016 har följande hänt på Skansholmen:
Starkströmskabel från Gränsö till Skansholmen är dragen och Ternstedt Invent AB har
dragit in el och driftsatt larmanläggningen på Skansholmen, så nu uppfyller vi
Räddningstjänstens krav för publik verksamhet.
Det var mycket att göra den första arbetsdagen. Isen hade tagit den fasta gångbron i
dassviken som nu åter kommit på plats och vi fortsatte med diverse
förbättringsarbeten. Räckena runt huset är på plats, allt snickeriarbete är klart. Det
som återstår är en del täckmålning. Gasolanläggningen har tagits bort. Köket är målat.
I det årliga arbetet med att iordningsställa Skansholmen inför säsongen gjordes
storstädning och flytbryggorna renskrapades, oljades och sjösattes. Bojarna
placerades ut på respektive plats. Tack var alla frivilliga krafter fick vi klart
ovanstående till det årliga midsommarfirande på Skansholmen. Stort tack till alla Er
som hjälpte till.
2016-06-24 Sedvanligt midsommarfirande på Skansholmen, med ett 10-tal båtar i
Dassviken.
2016-08-13 100- årsjubileum på Skansholmen, en mycket lyckad tillställning.
2016-08-27 hade vi den årliga arbetsdagen på Skansholmen, vilken avslutades med
en trevlig kräftskiva på kvällen. Följande arbete blev utfört under arbetsdagen:
- altanräcken runt uteplatsen skrapades och målades- bastun lagades och oljades in
med terpentin/tjära
- några träd fälldes
- vattbrädan och sidobräderna vid loftgången monterades
- markeringen på trapporna till verandan vitmålades.
Klubbmästeriet bjöd på korv med bröd. Eftermiddagen tillbringades vid båtarna med
bad under blå himmel och avkoppling inför kvällens kräftskiva.
2016-10-29 Årets sista arbetsdag på Skansholmen. Bryggorna i dassviken togs upp
och Skansholmen stängdes till inför vintern. Stort tack till alla Er som hjälpte till.
Uthyrningen av Skansholmen har gått bra. Två stora bröllop, föreningar och företag
har hyrt.
Klubbmedlemmarnas besök har blivit fler.
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Ungdomssektionen

Jakob Elmerfjord

Ordförande

Thomas Ragnarsson
Jan Töregård
Hjalmar Åselius
Vakant
Seglarskolan 2016
Säsongen började tidigt, redan i januari månad hade vi våra första möten för att planera
upp seglarskolan. Instruktörsgruppen behövdes sättas samman för att senare veta hur
många barn vi kan ta oss an i seglarskolan. Svenska Seglar-förbundet har tydliga
riktlinjer, där ett av dessa är just instruktörstätheten i gruppen. En ledare på fem elever.
I slutet av mars månad drog vi igång årets seglarskola med teori och simhalls-besök.
Från och med maj har vi varit på vattnet. 27 elever har deltagit med mycket hög närvaro
under den vanliga seglarskolan.
Onsdagslektionerna, med en lite mer styrning mot kappsegling har i snitt haft 12-15
elever, blandat med instruktörer.
Utöver detta har vi också haft 42 stycken elever under årets sommarskola, under
veckorna 25, 26 och 27. Sommarskolan har varit veckoläger med dagverksamhet.
Eleverna har seglat mellan 9-15, måndag till fredag. Uppskattade läger!
I vuxenskolan som har styrts av Kajsa Albinsson har vi haft 14 stycken deltagare under
året. Intresset har varit mycket stort. Tyvärr har vi inte kunnat ta emot alla deltagare på
grund av begränsat antal större båtar. Vuxenskolan har under året använt två stycken
C55:or och två 606:or.
Helgen vecka 34, 27-28 augusti anordnade seglarskolan och seglingssektionen ett SM
för 2-krona båtar här i Västervik. Basen blev Notholmen. Till en början hade vi höga
tankar om många deltagare, men tillslut blev det bara 10 startande båtar. Vi tror att
bortfallet berodde på att det var flera tävlingar just denna helgen. Lite trist!
Vi hade flera besättningar ifrån Västervik och Seglarskolan. Lördagen bjöd på riktigt
hård vind medan söndagen var helt tvärt om, stiltje. Alla deltagare kämpade riktigt bra,
kul att se!
Vi vill passa på att tacka alla elever, instruktörer, föräldrar till seglande barn och
alla andra som varit delaktiga under det gångna året! Hoppas vi ses igen till
våren!
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Varvsektionen

Gert Petersson

Ordförande

Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Anders Viberg
Christer Lundberg
WSS varvsområde med dess byggnader är i bra skick.
Mycken möda har lagts på att finna en bra lösning på problemet med en opålitlig
septikpump på slipbryggan.
På arbetsdagarna i maj och oktober ställde många upp och jobbade. Bra!


Vi har byggt till det nedre mastskjulet så att långa master ska få plats. Plats för ytterligare
fyra master. Tack till de medlemmar som hjälpte till.



Vi har förbättrat brandsäkerheten på bryggorna genom att placera ut skåp med
brandsläckare.



Vi anordnade en brandsäkerhetsdag i våras tillsammans med Räddningstjänsten i
Västervik.



Soptömningsschemat har trimmats för att spara pengar.



Nya sling till kranen har köpts.



Sex nya bockar till mastkranen har byggts.



Portarna till mastskjulet och stora båtskjulet är tjärade.



Bryggorna har besiktats och vid behov lagats så att de är säkra.



Vi har tagit ner träd vid mastskjulet och miljöboden.



Vi strävar alltid efter att förbättra säkerheten vid sjö- och torrsättningarna.



Vi strävar efter att öka medlemmarnas medvetenhet om miljöproblem rörande båtlivet.



Vi har gjort medlemmar, som förvarar sin båt på varvet utan att använda den, medvetna
om de nya bestämmelserna som innebär att de måste betala en depositionsavgift till
klubben.
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Veteransektionen

Per Inge Nilsson

Ordförande

Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin
Sektionen har arrangerat regelbundna tisdagsträffar i klubbhuset där ett antal medlemmar
har umgåtts över lite kaffe och samtalat om det ena och det andra. Kunskap och
erfarenheter har de närvarande fått ta del av, samt intressanta händelser som deltagarna
varit med om.
På Tisdagsträffarna har andra sektioner kunnat rekrytera arbetskraft för tillfälliga arbeten.
Antalet deltagare vid varje träff har varit mellan 10 och 15 .
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Motion (Bilaga nr 2)
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Verksamhetsplan 2017 (Bilaga nr 3)

Samtliga sektioner har var sina ansvarsområden. Dessa beskriver tillsammans
WSS långsiktiga målsättningar. Här återges också några specifika insatser som
planeras inför året.

Gästhamn


Organisera gäst- och andrahandsuthyrning av bryggplatserna



Informera och ta upp avgifter från gästerna



Ansvara för allt som rör gästande båtar v 21-33 (toa, duschar, sopor, lånecyklar)



Rekrytera gästhamnsvärdar



Uppdatera gästhamnspärmen



Tömma papperskorgar och se till övervåningen i klubbhuset



Rapportera till olika register (kataloger t.ex gästhamnsguiden)



Inköp av gästhamnskvitton och div material



Kontrollera röd/grönmarkeringen



Service på lånecyklar



Skapa överenskommelse med taxi



Öka tillgängligheten
Speciellt för 2017
Nu håller vi på att få ihop gästhamnsveckorna inför sommaren
Tanken är att i år börja vecka 25 och hålla på t.o.m vecka 32
Träff med gästhamnsvärdarna kommer att hållas i maj.

Klubbhus och materiel


Allt fastighetsunderhåll på klubbhus, båtskjul, slipskjul, bensinskjul och mastskjul



Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septisug



Sköta gräsmattorna



Underhålla möblerna i klubbhuset
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Inför 2017 planeras:
Golven är flytspacklade med fall till golvbrunnarna och belagda med nya
klinkerplattor.
Skiljeväggar till duschar och toaletter är prefabricerade standardsektioner i
högtrycks-laminat monterade i aluminiumprofiler, monteringen är påbörjad.
På de ”yttre” väggarna i utrymmet, som är i betong, behåller vi befintlig
kakelbeklädnad.
Övriga rötskadade väggar mellan bastu och städskrubb och bastu – förråd är rivna
och nya väggar är uppmurade med lecasten och putsad på båda sidor.
Bastun, som är fristående, är under uppförande och snart färdig
Den sammanlagda kostnaden uppgår till 53 000 kr. Till detta kommer fem
belysningsarmaturer med installation samt utrustning till tvättstugan.
Denna låga kostnad har vi ett antal klubbmedlemmas arbetsinsatser att tacka för:
Mats Lind byggkonsult, Anders Wiberg golvgjutning, Berne Fransson VVS,
Christer Elmerfjord elinstallationer, Peter Eckerbom multihantverkare, Per-Inge
Nilsson bastukonstruktör och väggputsning, Ulf Sjöholm och Sune Druva
bastubyggare, Gert Petersson och Tomas Strömberg målare, veterangänget
väggrivning.
Kommande projekt (2018?)är att ytbehandla samtliga fasader på klubbhuset.

Klubbmästeri


Arrangera fester, klubbkvällar, trivselaktiviteter och medlemsutbildningar



Ordna förtäring vid gemensamma samlingar



Hålla koll på porslin och köksmateriel. Komplettera vid behov



Organisera och ansvara för återkommande städning och storstädning inomhus i
klubbhuset



Inköp av förbrukningsmateriel till klubbhuset
Aktivitetsplan 2017
19 mars

Årsmöte med fika

13 maj

Arbetsdag med storstädning och sopplunch

13 maj

Sjösättningsfest på kvällen

23 juni

Midsommarfirande på Skansholmen på dagen

23 juni

Grillfest på kvällen

26 augusti

Arbetsdag på Skansholmen med lunch

26 augusti

Kräftskiva på kvällen på Skansholmen

? november

Höstmöte med fika

10 december 2:a adventsfika på Solbergsudde
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Marknad


Ge ut WSS-nytt



Skapa och vårda samarbetspartners (ersätter sponsorsavtal)



Ta fram informationsmateriel



Stötta övriga sektioner med intern information



Ansvara för extern marknadsföring



Uppräthålla presskontakter



Administrera Facebook



Ansvara för internethemsidan



Ta fram o tillhandahålla profilkläder, vimplar och dekaler

Segling


Anordna kappseglingar och eskaderseglingar även i samverkan med andra
sällskap



Utbilda kappseglingsfunktionärer



Informera om kappseglingsregler och mätregler



Anordna kurser i t ex navigation och sjömansskap



Arrangera seglarskola för vuxna



Hålla kontakt med Svenska seglarförbundet
samt i övrigt verka för att utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet

SEGLINGSPROGRAM – 2017
Jan. – febr.

Regelkurs

(Kappseglingsreglerna 2017-2020)

7 maj

Upptakt – Segling

Notholmen 16.00 – 18.00

17 maj

OnsdagsCupen

17 maj, 31 maj, 14 juni,
16 aug, 23 aug, 30 aug

22 maj / 29 maj

“ Prova på Segling ”

9 - 10 juni

Wiking Race

17 – 18 juni

ESKADER

11 – 13 aug

VisbySeglingen

20 aug.

SmålandsCupen

2 sept.

WM/KM

16 – 17 sept.

Byxelkroken
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23 – 24 sept.

Final Tour de Småland

Skansholmen


Underhåll av Skansholmens bryggor och förtöjningsanordningar



Underhåll av klubbhuset med inventarier



Underhåll av övriga byggnader på ön (mulltoa, verktygsbod o bastu)



Skötsel av den blå klubbåten



Tillse att nödvändigt förbrukningsmaterial finns tillgängligt



Sköta öns natur på lämpligt sätt



Ombesörja ev. uthyrning av klubbhuset
Under 2017 ska arbetet med underhåll och viss upprustning av Skansholmen
fortsätta.
Som alla vet har räddningstjänsten utfört tillsyn enligt 2 Kap 2§ Lagen om skydd
mot olyckor och utfärdat ett Tillsynsprotokoll som vi var tvungna att efterfölja. 1:a
etappen är avklarad under 2016. El till Skansholmen, fungerande
brandskyddsarbete har utförts och ska kontinuerligt fortsätta att bedrivas.
Fungerande nödutrymningsskyltar försedda med nöddriftfunktion har satts upp.
Brandsläckare och skyltar mm finns nu på plats.
2017 kör vi igång med etapp 2. För att få en fungerande verksamhet med
seglarläger och att deltagarna ska kunna övernatta så fodras enl.
Tillsynsprotokollet en brandtrappa (spiraltrappa) från andra våningen, samt
brandklassat glas i köket och i konferensrummet. Tiden är knapp, seglarläger
vecka 24 och 25 så ni som kan ställa upp hör av er till skansholmsektionen.
Spiraltrappan ligger och väntar vid mastkranen. Så snart isen är borta kör vi igång.
Vi kommer att jobba med arbetsdagar samt personliga projekt för medlemmar
som inte kan delta på arbetsdagarna.
Arbetsdag på Skansholmen och sjösättningsfest på Solbergsudde är lördagen den
13 maj. Arbetsdag på Skansholmen och kräftskiva är lördagen den 26 augusti.
Exempel på projekt som skall göras på Skansholmen:
- Montera spiraltrappan, brådskande
- Målning av räcken (täckmålning)
- Bryggor i dassviken ska sjösättas
- Bojarna i dassviken ska återmonteras
- Olja in bryggorma i dassviken
Bryggan mellan ångbåtsbryggan och bastun har stormen och högvattnet förflyttat
upp på land, ett stort projekt som måste åtgärdas. För att klara av detta förutsätter
vi i sektionen att fler klubbmedlemmar engagerar sig i att hjälpa till med detta
arbete.
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Investeringsbehov.
Brandklassat glas till kök och konferensrum.
3 st stora bojar till långbryggan, eller annan lämplig plats
Övriga investeringar beroende på beviljade bidrag

Ungdom


Genomföra seglarskola för barn och ungdom



Genomföra seglarläger för barn och ungdom



Utbildning av instruktörer



Ansvara sektionens segelbåtar och material



Marknadsföra segling
Seglarskolan 2017 står inför ytterligare utmaningar. Vi kommer att bedriva
ungdoms-verksamheten gemensamt med Wikingarna som tidigare år. Vi känner
att vi når en större bredd när vi genomför seglarskolan gemensamt! Platsen
Notholmen är en bättre plats rent geografiskt. Närmare centrum ger oss bättre
marknadsföring.
Veckans dagar kommer att planeras enligt följande
Måndagar: Som tidigare - seglarskola för barn och ungdomar under ledning av
våra instruktörer.
Tisdagar: Vuxenseglarskolans primära dag - vi kommer att fylla denna dagen
först.
Onsdagar: Här kommer vi att genomföra en högre utbildning för de barn och
ungdomar som är intresserade av detta. Vi kommer också att låta våra instruktörer
få segla i jollarna för att utveckla sina färdigheter och på så sätt bli tryggare i sin
roll som ledare. Detta var uppskattat förra året!
Torsdagar: Ifall vuxenskolan blir fulltecknad på tisdagar kommer vi att utöka så
att det finns möjlighet för vuxna att segla även torsdag. Förra året var intresset
jättestort!
De onsdagar där klubbarna genomför "onsdagskappsegling" har vi som
målsättning från ungdomssektionen att skicka ett antal 2-krona båtar! (Ev. blir det
som förra året att 2-kronorna genomför sin segling på egen bana).
Vi kommer att genomföra sommarskola även i år. Nyheten blir dock att vi v.25
genomför ett traditionellt Skansholmsläger (förutsatt att allt är godkänt och klart
där ute). Veckorna 26 och 27 blir dagverksamhet som tidigare år.
Helgen vecka 33 kommer vi att genomföra ett weekendläger med övernattning på
Skansholmen innan vi drar igång höstterminens vanliga seglarskola.
I skrivandets stund har vi precis börjat marknadsföra oss med affischer och
annonser i tidning och sociala medier. Vi har stora förhoppningar att många av
fjolårets elever väljer att fortsätta även detta år samt att vi lyckas fånga ytterligare
en skara...
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Varvet


Underhålla bryggorna



Underhålla övre- och nedre planerna inkl. jolleplanen



Ansvara för bilparkeringsplatserna



Skapa en organisation för sjö- och torrsättning av båtar på båda planerna



Underhålla mastkranen, lyftkranen och slipen



Organisera sopsortering och renhållning. Förvalta miljöstationen



Hantera utläggning och upptagning av flytande sjömärken



Underhåll och skötsel av följebåtarna utom Skansholmsbåten (den blå klubbåten)



Bensinförrådet
Vinterstormarna 2016-17 har gått illa åt våra bryggor. Reparationer är nödvändiga
vilket kräver arbete av medlemmarna redan innan ordinarie arbetsdagar.
Vi ska fördela vissa arbeten genom att skapa projektgrupper.
Vi kommer också som vanligt jobba med arbetsdagar samt personliga projekt
för medlemmar som inte kan delta i arbetsdagarna.
(Meddela undertecknad om du vill ha förslag på arbetsuppgifter.)
2017 ska vi:



Köpa in en effektiv och driftsäker septikpump.



Byta ytskiktet på sjösättningsplattan. Fylla betong i fundamentet.



Arrangera arbetsdagar i maj och oktober.



Olja brygga 1 och 2 samt slipbryggan före sjösättningarna.



Reparera småbåtsbryggan och mastbryggan.



Reparera bryggornas landgångar.



Byta ut stödvajrarna på mastkranen.



Sträcka upp kättingarna för brygga 2 mot Korpaholmarna.



Snygga till jolleplanen. Få ordning på jollarna där.



Ytterligare betona säkerheten vid sjö- och torrsättningarna.



Försöka öka medlemmarnas medvetenhet om miljöproblem rörande båtlivet.

33(35)
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.

www.wss.nu.

Bankgiro nr 5005-8544

Veteran


Social gemenskap



Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens



Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna
Sektionen kommer att i likhet med år 2016 arrangera tisdagsträffar där vi
förhoppningsvis kommer att förkovra oss ännu mera i kunskaper som berikar
sjölivet.
Vi kommer också att stå till förfogande för andra sektioner i WSS vad gäller
arbetsinsatser. Vi träffas på tisdagsförmiddagarna kl. 09:30 i klubbhuset, och
träffarna brukar vara i ca: 1 timma.

.

Bilaga nr 4
Informationskväll på Miljö- och Byggnadskontoret 170308
Man har ett projekt på 3 år, 2016-18.
Man besöker båtklubbar och marinor
Syftet är att
kolla hur avfallshanteringen fungerar och
se vilka bottenfärger som används.
Beträffande avfallshanteringen är man speciellt intresserad av färgskrap och sliprester.
Målet är
Minska kemikaliebelastningen på Östersjön (ej avseende toatömningen). Tillsynsmyndighet är
Trafikverket.
Förbättra avfallshanteringen genom
minskad användning av färg,
fungerande avfallshantering med sortering,
avfallsplan skall finnas och fungera.
Obs inga västkustfärger på ostkusten.
Vad upptäcktes 2016 ?
Mest östersjöfärg användes
Varierande kvalitet och brister i avfallshanteringen och avfallsplan
Ex såg man 1 spolplatta,
ingen uppsamling av slipdamm och färgrester.
Man skall ha låsta utrymmen för batterier som skall stå i syrafast låda under tak.
34(35)
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.

www.wss.nu.

Bankgiro nr 5005-8544

Vad görs 2017 ?
Besöka fler hamnar
Besöka säljställen för färg
Skicka ut rapporter efter besök (görs samtidigt till alla)
Vad görs 2018 ?
Sammanställning av projektrapporter
Göra en tillsynsplan
Ev. nytt informationsmöte
Information finns här:
Avfallshanteringsplan
SJÖFS 2001:13.
Vi fick en blankett som skall fyllas i och lämnas in
Toalettavfall TSFS 2010:96
Vi bör ha informationstavla om var man kastar de olika avfallssorterna
Alternativ att undvika att ha bottenfärg
Spolplatta m avskiljning/rening
Mobila lösningar (”mobil spolplatta”)
Borsttvätt (Boatwasher)
Skrovduk (svårt på kölbåt)
Lyftanordning (på varje plats)
Godkända färger
Varje år kommer en uppdaterad lista ut från kemikalieinspektionen (www.kemi.se)
Ostkust = Trelleborg till Örskär
2020-21 blir det totalt tömningsförbud i Östersjön!
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