Bilaga nr x

Verksamhetsplan 2018
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 2018








Ny mobiltelefon skall inköpas
Cyklar skall ses över
Rapportering till div register om de ändringar som gjorts.
Träff med gästhamnsvärdarna kommer att hållas i maj
Nu håller vi på att få ihop gästhamnsveckorna inför sommaren
Gästhamnsvärdarna arbetar vecka 24 t.o.m vecka 32.

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

Speciellt 2018
Installation av en köksfläkt. Det är en kolfilterfläkt som är inköpt. Att det blev så beror på att
spisen används få timmar per år och att fläkttypen ger en enkel installation, nackdelen är att man
måste komma ihåg att byta filter. Arbetet är genomfört. Kostnad 1 600kr.
I vår ska vi få taket på klubbhuset rengjort och ytbehandlat. På så sätt förbättrar vi utseendet
och förlänger livslängden på våra betongpannor med c:a 10 år. Vi har begärt offert från hittills två
företag. Uppskattad kostnad 50 000 kr.
Målning av ytterväggar är planerat att utföras som eget arbete under året.

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 2018
25 mars Årsmöte med fika
26 maj Arbetsdag med storstädning och sopplunch
26 maj Sjösättningsfest på kvällen
22 juni Midsommarfirande på Skansholmen på dagen
22 juni Grillfest på kvällen
18 augusti Arbetsdag på Skansholmen med lunch
18 augusti Kräftskiva på kvällen på Skansholmen
? november Höstmöte med fika
9 december 2:a adventsfika på Solbergsudde

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

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 2018 skall arbetet med underhåll och upprustning av Skansholmen fortsätta. Viktigt att
Skansholmen blir mera lättillgängligt. Det finns beslut att lägga ut bojar på östra sidan mot
Gränsölandet samt tre stora bojar med större lyftkraft vid långbryggan. Grässlänten från
ångbåtsbryggan till klubbhuset bör bli mer gångvänlig.
Investeringsbehov.
Bojar med kätting (bojstenar finns)
Vattenpump rostfri samt ny slang
Nya skyltar (vad som gäller på klubbholmen)
Färg till målning av norrväggen
Tryckimpregnerat virke till verandan (finns kanske någon som sponsrar)
Grillar 2 st. i kraftigt material. Willy kanske kan svetsa ihop något lämpligt

Ungdom


Genomföra seglarskola för barn och ungdom



Genomföra seglarläger för barn och ungdom



Utbildning av instruktörer



Ansvara sektionens segelbåtar och material



Marknadsföra segling

Seglarskolan 2018 står inför nya utmaningar. Vi kommer som tidigare år att bedriva
ungdomsverksamheten gemensamt med Wikingarna. Vi känner att vi når en större bredd när vi
genomför seglarskolan gemensamt! Platsen Notholmen är bäst rent geografiskt. Närmare
centrum vilket ger oss bättre marknadsföring.
Veckans dagar kommer att planeras enligt följande:
Måndagar: Seglarskola för barn och ungdomar under ledning av våra instruktörer.
Tisdagar: Vuxenseglarskola - nybörjare
Onsdagar: Vuxenskola - fortsättare
Här kommer vi också 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. Här bjuder vi även in övriga
medlemmar i WSS/WSSW – Välkomna!
Torsdagar: Ifall vuxenskolan blir fulltecknad på tisdagar kommer vi att utöka så att det finns
möjlighet för vuxna – nybörjare, att segla även torsdag.
Nytt för i år är att vi kommer att genomföra en havskappseglingskurs. Målsättningen är att utbilda
deltagarna för en trygg havssegling innehållande nattsegling. Eleverna kommer också att delta
under Wiking Race / Visby seglingen. Deltagarantalet är 12 stycken vilket tyder på ett stort
intresse!
De onsdagar där klubbarna genomför "onsdagskappsegling" har vi som målsättning från
ungdomssektionen att skicka ett antal 2-krona båtar!
Vi kommer att genomföra sommarskola även i år. Under vecka 25 genomför vi ett traditionellt
Skansholmsläger. Veckorna 26 och 27 blir daglägerverksamhet med Notholmen som bas.

Utöver sommarskolan kommer vi också att genomföra ett weekendläger i samband med
skolstarten på hösten. Vi kommer också genomföra ett seglarläger för instruktörer och äldre
elever i Småland, detta för att lyfta kappseglandet i regionen! Läger kommer att hållas på
Skansholmen.
I början av juni månad kommer Seglarskolan att finnas representerad på Västervik Outdoor. I
Fiskarhamnen erbjuds olika utomhusaktiviteter som man även får prova på. Seglarskolan har
varit med tidigare år med C55:or och optimister. Lika så i år!
En allmän flaggning till oss alla!
Vi får mer material och båtar att ta hand om, men färre som hjälper till.
Vi måste hjälpas åt på alla plan om vi vill ha någon verksamhet framöver!
Denna fråga är inte löst och måste ses som ett problem för Seglarskolan.

Budget 2018
INTÄKTER
Seglarskola

12 000

Sommarskola
Vuxenskola

46 750
19 200

Havskappsegling
Bidrag

10 000
15000
10 2950

UTGIFTER
Bensin + olja
Material
Mat
Reklam + webb
Utbildning +
startavg

15 000
35 000
20 000
7 000
25 000
10 2000

Balans
:

950

20 st (600)
Dagläger: 25 st
Skansholm: 15 st (1450) (800)
20 st (900)
Vuxen: 1200, Instruktör:
500

Weekend: 10 st
(500)

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
Speciellt 2018



Reparation av sjösättningsrampen efter sjösättningarna. Betongarbeten.



Reparation av slipspåret innan sjösättningarna. Den närmsta rälen har delat på sig i en
skarv under vattnet.



Planering av sjösättningar och torrsättningar. (Tommy Bovinder och Per-Inge Nilsson.)



Säkerställa att septikpumpen fungerar tillfredsställande.



Miljöförbättringar: Verka för minskad användning av giftbottenfärger. Förbud mot
renskrapning och blästring utan att färgen tas tillvara. Två styck ”Skrubbisar” inköps för
medlemmarna att använda vid behov.



Vi har nu en miljörepresentant på WSS. Det är Tommy Bovinder. Kommunen kräver att vi
varje år inspekterar och garanterar att vår miljöplan fungerar och följs. Protokoll upprättas.
Tommy sköter det men det är vi medlemmar som bär ansvaret.



Underhåll av småbryggorna. Byten av plankor.



Organisera arbetsdagar vår och höst.



Sedvanlig tillsyn.
.

Veteran


Social gemenskap



Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens



Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

