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Plats  Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik 

Tid  Söndagen den 25 mars 2018 kl 1300 – 1600 

 
 Namn och funktion  

Närvaro Anders Karlzén ordf 
Monica Sjöholm kassör 
Lars-Åke Larsson sekr 
Ingvar Arnér gästhamn 
Nils Ulmner klubbhus 
Cecilia Klyver klubbmästeri 
 

Jan Furemo segling 
Peter Eckerbom Skansholmen 
Jakob Elmerfjord ungdom 
Gert Petersson varv 
Per-Inge Nilsson veteran 
Torsten Blomgren WSS-nytt 
 

 Samt ca 30 medlemmar enligt närvaroförteckning 

 

Före årsmötet leder Anders medlemmarna i en tyst minut för mångårige 
medlemmen Elsa Blomgren som avlidit. 

§ 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. 
 

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Tommy Bovinder och Tomas Strömberg väljs att tillsammans med 
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att fungera som rösträknare.

http://www.wss.nu/
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.  

§ 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.  
Gruppmail från BAS-K användes som påminnelse. 

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).  

Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Thomas alla som bidragit till WSS 
verksamhet under 2017. 

Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 

§ 9 Bokslut för 2017 samt revisionsberättelse 

 
Budget 2017 Bokslut 2017 

 
Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 

 
tkr tkr tkr tkr 

Gemensamt 175 137 163 140 

Skansholmen 45 15,5 41,5 10 

Varv 120 470 219,5 489 

Klubbhus o material 100 0 116,5 0 

Klubbmästeri 25 2 20 5 

Gästhamn 10 65 15 75 

Marknad 40 0 43,5 3,5 

Ränta 28   27   

Ungdomsverksamheten 0 0 8 27 

Seglingsverksamheten 0 0   24 

Summa 543 689,5 654 773,5 

Avskrivning   
-

146,5   -146,5 

Res. Efter avskrivn   0   -27 

Resultat   0   -27 

     

Monica kommenterar: I det stora hela visar bokslutet för 2017 att budgeten hållits 
utan större avvikelser. Men det finns två undantag. 
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Varvssektionen:  

kostnaderna nästan dubbelt mot budget.  

Vi köpte en Latrina och med installationskostnader och div. problem under 

sommaren blev den kostnaden c:a 120 000 kr. 

Andra större kostnader: 

Bergmassor 29 000 kr   

Container 6 000 kr. 

Klubbhus:   

Källarrenovering med bastu 

Kostnaden blev 116 000 kr dyrare än beräknat trots stora insatser från 
medlemmarna, vilket gjorde att vi slapp kostnader i storleksordningen 100 000.  

Några större poster: 

Skärmväggar. 

VVS med vitvaror. 

Maskinhyra. 

Virke mm annat material. 

Resultatet är negativt, enl resultatrapporten – 33 500.  

§ 10  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Bruno Blomberg föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 
2017-12-31. Revisorerna föreslår och årsmötet beslutar 

- att fastställa årets resultat- och balansräkning,  

- disponera förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen samt 

- att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter 

Omärkta ägodelar förorsakar mycket extra arbete på varvet. Vagga/vagn/stöttor/mast 
ska före 31 december vara tydligt märkta med namn och tel nr.  
Höstmötet föreslog årsmötet att fastställa en straffavgift på 200 kr för omärkt 
vagga/vagn eller mast. Endast en avgift per båtägare och år.  

Årsmötet beslutar börja tillämpa regeln hösten 2018. 

Årsmötet beslutar att alla andra avgifter behålls oförändrade. 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

  motioner 

 Anders har gått igenom Arne Blomgrens ”WSS-funderingar” från 2012 och funnit att 
mycket har gjorts. Se bilaga nr 3 

 Anders beskriver svårigheterna att bemanna styrelseposterna. 

http://www.wss.nu/
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 Höstmötet uppdrog till styrelsen att undersöka om andra förvaringsplatser än 
mastskjulen kan användas för t ex presenningar. 
Gert anvisar i första hand det stora röda skjulet 

 Hjärtstartare och HLR-utbildning.  
Melker demonstrerar den hjärtstartare som WSS ska köpa samt HLR-utbildningen 
som ska erbjudas. En stor majoritet av årsmötesdeltagarna förklarade sig 
intresserade.  
Styrelsen avser återkomma med inbjudan. Deltagande kommer att premieras med 
200 kr presentkort på Erlandssons. 

 Information om extra jobb (Anders) 
Arbetsförmedlingen tillhandahåller en person med fastighetsskötarbakgrund som 
arbetar för WSS utan att det medför några extra kostnader. Hollander påminner om 
att vi måste kolla så att vi inte får pensionskrav i efterskott. 

 Höstmötet beslutade underlätta rekrytering av styrelseledamöter genom att medge 
milersättning (18,50 kr) för styrelseledamöter bosatta mer än fem mil från 
Solbergsudde. Årsmötet godkänner höstmötets förslag. 

 På höstmötet framfördes kritik mot att WSS har många regler och straffavgifter. 

Styrelsen beslutade i december att mera försöka använda begreppet ”nudge” dvs 

vänskapligt knuffa medlemmarna att bete sig på önskvärt sätt eller skapa en miljö 

där det är lätt att göra rätt. Lars-Åke uppmanar medlemmarna att komma med 

förslag på regelförenklingar som styrelsen kan behandla på kommande seminarium. 

 Anders berättar att kommunen från 2020 kommer att kräva att all spolning av giftig 
bottenfärg skall samlas upp. 
Årsmötet uppdrar till styrelsen att fortsätta bevaka frågan. 

 Gert Petersson och Tommy Bovinder beskriver pågående arbete för att nå våra 
miljömål. Hela planen finns på hemsidan. 
Gert och Tommy föreslår och årsmötet fastställer miljömålet att minst 50% av WSS 
båtar ska återfinnas inom de giftfria alternativen år 2020. Se bilaga nr 4 
 

 Ingvar och Torsten håller på att ta fram ett informationsblad om sopsortering med 

bild på miljöstationen. Informationsbladet ska delas ut bland medlemmar och gäster. 

 Monica har påbörjat sitt sista år som ekonomiansvarig. Därefter är Hjalmar klar att ta 
över.  

 §5 i stadgan: ”Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som 
styrelsen utser”. Formuleringen ska användas vid kommande konstituerande möte. 
Årsmötet godkänner lämnad information 

 Beredskap inför extrema vädersituationer. En Arbetsgrupp finns bestående av Gert, 
Per-Inge och Anders.  
Anders understryker att gott skick på vaggor och täckmateriel är viktigast. 

 Styrelsen planerar ett seminarium under våren med ett antal större frågor 

- Vad behövs för att locka tillräckligt många styrelsemedlemmar 

http://www.wss.nu/
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- Hur öka deltagarantalet på medlems- och årsmöten 
- Stadgeöversyn 
- Regelöversyn 
- Sektionsindelning- och arbetsfördelning 
- Fördela samtliga båtägare på sektion 
 
Hans Mörk har motionerat om att styrelsen bör registrera samtliga medlemmar på 
någon sektion för att kunna göra riktade utskick t ex inför arbetsdagar.  

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

  verksamhetsåret 2018 

Respektive sektionsordförande presenterar verksamhetsplanerna för 2018. De 
bifogas protokollet. (bil nr 2):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica kommenterar styrelsens förslag till budget för 2018:  

Gemensamma kostnader och intäkter  

Likartat jämfört med bokslut 2017, men vi har tagit lite höjd för ökade kostnader 

Skansholmen kostnader  

Målningsarbeten på hus o räcken olja bryggor 

Virke till södra verandan 

Budgetförslag (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 
  Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 

  tkr tkr tkr tkr 

Gemensamt 163 140 172 137 

Skansholmen 41,5 10 40 10 

Varv 219,5 489 100 450 

Klubbhus o material 116,5 0 60 0 

Klubbmästeri 20 5 20 1 

Gästhamn 15 75 13 70 

Marknad 43,5 3,5 45 0 

Ungdomsverksamheten 8 27 0   

Seglingserksamheten 0 24 0   

Veteransektionen     10   

Ränta 27   27 0 

Arbetsplikt       30 

Summa 654 773,5 487 698 

Avskrivning   -146,5   -146,5 

Re. Efter avskrivning   -27   64,5 

http://www.wss.nu/
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Vattenpump för sjövatten till köket 

Nya grillar 

Nya toaletter 

Bojar och kätting 

Bojar på ostsidan ön, mot västvind 

Skansholmens intäkter Uthyrning 10000 kr 

Varvets kostnader   

Rep. Sjösättningsramp c:a 40000 kr 

Rep. Slipspåret c:a 30000 kr 

Stena: tömning miljöfarligt avfall 

Skräpcontainer 

Varvets intäkter   

Brygg-och vinterplatsavgifter 

Mastskjul 

Hyror stöttor 

Vattenförsäljning till grannar 

Klubbhus o material   

Köksfläkt 7000 kr 

Takrengöring och profylax 40000 

Färg mm 13000 kr 

Klubbmästeriets kostnader  

Sedvanliga fester 9000 kr 

Förbrukningsmaterial 5000 kr 

Komplettering husgeråd + duschdraperier 

Klubbmästeriets intäkter Uthyrning 

Gästhamnens kostnader Som tidigare 

Gästhamnens intäkterGästbåtar, 70000 kr 

Marknad kostnader Som tidigare, 2 nr av WSS-Nytt 

Ungdoms- och seglingsverksamheterna redogör själva 

Veteransektionens intäkter För första gången ett anslag man inte begärt! Det är 
styrelsens initiativ. 

Ränta Blir nog några kronor lägre än 27000 kr 

Arbetsplikt 30000 c:a 

Avskrivning som tidigare 146500 kr 

Resultat: 64500 kr 

 

Årsmötet beslutar fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2018. 

http://www.wss.nu/


 

7(30) 
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.      www.wss.nu.       Bankgiro nr 5005-8544 

 

 

§ 14 Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- 

  styrelseordförande 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 

 

Verksamhet Namn Funktion Val Kommentar 

Övergripande Anders Karlzén Ordförande 1år till 2019 Omval 

  Lars-Åke Larsson Sekreterare   Kvarstår till 2019 

  Monica Sjöholm Ekonomiansv 1 år till 2019 Omval 

  Hjalmar Åselius Adj ekonomi  Kvarstår till 2019 

 Torsten Blomgren WSS-nytt  Kvarstår till 2019 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Lars Hultkvist   2 år till 2020 Omval 

  Stefan Westberg     Kvarstår till 2019 

Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Mats Lindh   2 år till 2020 Omval 

  Östen Pettersson     Kvarstår till 2019 

  Staffan Larsson     Kvarstår till 2019 

  Tomas Strömberg   2 år till 2020 Omval 

Klubbmästeri Vakant Ordförande   

 Cecilia Klyver 
Samman-
kallande 

 Kvarstår till 2019 

  vakant    2 år till 2020 Nyval 

  
Christina D 
Petersson 

    Kvarstår till 2019 

  Ann Karlzén   2 år till 2020 Omval 

Marknadssektionen vakant Ordförande   

  Torsten Blomgren 
Samman-
kallande 

2 år till 2020 Omval 

  Wolfgang Schmeing   2 år till 2020 Omval 

 vakant  1 år till 2019 Nyval 

 vakant  1 år till 2019 Nyval 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Fredrik Holmberg   2 år till 2020 Omval 

  Bo Djerf     Kvarstår till 2019 

  Tore Källmark   2 år till 2020 Omval 

  
Ann Ingemansson 
Hultquist 

    Kvarstår till 2019 

Skansholms-

sektionen 
 Vakant Ordförande   

  Björn Sinnerstad    1 år till 2019 Nyval 

  Johan Sjökvist    2 år till 2020 Nyval 

http://www.wss.nu/
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  William Magnusson   2 år till 2020 Nyval 

  Christer Elmerfjord 
Samman-
kallande  

  Kvarstår till 2019 

 Michele Asplund  1 år till 2019 Nyval 

     

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Thomas Ragnarsson     Kvarstår till 2019 

  Michael Karmann     Kvarstår till 2019 

  Anders Viberg  2 år till 2020 Nyval 

  Tomas Landström   2 år till 2020 Nyval 

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Tommy Bovinder   2 år till 2020 Omval 

  Per-Inge Nilsson   2 år till 2020 Omval 

  Kent Ekeflod   2 år till 2020 Nyval 

  Alfred Österberg   2 år till 2020 Nyval 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande  Kvarstår till 2019 

  Arne Blomgren   2 år till 2020 Omval 

  Lennart Rundberg     Kvarstår till 2019 

  Ingemar Lindin   2 år till 2020 Omval 

§ 15 Val av revisorer 

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag: 

 

 Bo Axelsson Ordförande 1 år till 2019 Omval 

 Britt-Louise Källmark Ledamot 1 år till 2019 Omval 

 Bruno Blomberg Suppleant 1 år till 2019 Omval 

 Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2019 Omval 

 

§ 16 Val av valberedning 

Avgående valberedning har varit 

Sven Olof Nilsson Ordförande 
Ingemar Lindin   
Arne Blomgren  

Arne o Sven Olof önskar bli ersatta av yngre krafter men står gärna kvar som 
resurspersoner under förändringsprocessen.  

Årsmötet beslutar välja  

 
Sven-Olof Nilsson 
Arne Blomgren 
Ingemar Lindin 

 
 
Ordförande 

§ 17 Övriga ärenden 

 Patricio Salgado Da Matta frågar om vem som ska handleda extrajobbaren. 
Anders svarar att det ligger på styrelsen. 

 Nilseric Hollander och Bruno Blomberg förklarar att medlemsavgifterna ska vara 
betalda inom 30 dagar. Eventuellt tidigare datum är frivilligt. 

http://www.wss.nu/
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§ 18 Överlämnande av ordförandeskap 

Mötesordföranden Thomas Ragnarsson överlämnar ordförandeklubban till Anders 
Karlzén. 

  
 
 

http://www.wss.nu/
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Verksamhetsberättelse 2017  Bilaga nr 1 
Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas ledningsgrupper samt redovisas 
väsentligare åtgärder under året.  

De verksamhetsansvariga framför varma tack till alla som bidragit under året. 

 
 

Verksamhet Namn Funktion 

   

Övergripande Anders Karlzén Ordförande 

  Lars-Åke Larsson Sekreterare 

  Monica Sjöholm Ekonomiansv 

  Hjalmar Åselius Adjungerad ekonomifunk. 

 Peter Eckerbom Skansholmen 

 Torsten Blomgren WSS-nytt 

 
 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 

  Lars Hultkvist   

  Stefan Westberg   

 

Cyklar gjordes i ordning inför säsongen. Två cyklar försvann under sommaren 

Rapportering till div register om de ändringar som gjorts. 

Träff med gästhamnsvärdarna gjordes i maj 

Gästhamnsveckorna försköts från v 21 till v 25, pga svårighet att få till bemanningen 

G-hamnsverksamheten slutade v 32 i stället för v33 

Men som tur var ställde Nils-Erik Hollander upp o gick gästhamnsvärd de tidigare veckorna, samt 

hjälpte till under sommarmånaderna också.  

Resultatet uppgick till 74 828 kr, vilket motsvara 374 gästnätter  

 

Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 

  Mats Lindh   

  Östen Pettersson   

  Staffan Larsson   

  Tomas Strömberg   

 

Med början i januari startades återuppbyggnaden av toaletter och duschar i den fuktskadade 
herravdelningen samt den gemensamma bastun. Någon bastu var inte inplanerad från början 
utan tillkom efter en medlemsomröstning. Genom att flytta ut en vägg i den tilltänkta tvättstugan 
30 cm. och göra en omdisposition kunde vi klämma in en bastu med samma storlek som den 
ursprungliga och även få plats med en tvättavdelning. 

http://www.wss.nu/
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En murad och putsad vägg sattes upp mellan tvätt/bastu och övriga källaren. 

Vi bilade upp för en ny golvbrunn i bastun. Golven flytspacklades för att få fall mot golvbrunnar 
och belades med klinker, 

Bastun byggdes i trä helt fristående med en glasdörr, det gamla bastuaggregatet kunde 
återanvändas 

En ny toalett byggdes upp med en dörr ut mot hallen för att kunna användas av både damer och 
herrar. 

Inne i duschavdelningen monterades skiljeväggar i högtryckslaminat mellan toaletter, 
duschplatser och omklädning. 

Tvättstugan utrustades med en tvättbänk försedd med vatten och avlopp. En tvättmaskin med 
torktumlare installerades också. 

Allt arbete har utförts ideellt av WSS medlemmar, endast inkopplingen av bastuaggregatet 
köptes in. 

Klubbhuset fick en ny spis installerad under året. 
 
 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 

 Lena Pettersson  

  Madelene Hermansson   

  Christina D Petersson   

  Ann Karlzén   

 

Aktiviteter som anordnats under året 2017 

 Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet den 19 mars. 

 Arbetsdag på varvet den 13 maj varvid klubbmästeriet höll i storstädningen samt bjöd på 
sopplunch.   

På kvällen hölls invigning av den nya duschavdelningen med tal och champagne på 
verandan. Klubbmästeriet hade dukat upp långbord i stora salen till Sjösättningsfest. 

 Traditionsenlig midsommarfest på Skansholmen med grillfest på kvällen. 

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

 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 

http://www.wss.nu/
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Marknadssektionen 
Ordnas inom 

sektionen 
Ordförande 

  Torsten Blomgren   

  Anders Björkman   

  Wolfgang Schmeing   

 
 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 

  Utses av sektionen   

  Fredrik Holmberg   

  Bo Djerf   

  Tore Källmark   

  Ann I Hultquist   

 

 

WSS / WSSW –  SeglingsSektionen – 2017 

Andra 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 att vi på sikt skall kunna uppnå målsättningen. 

 

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

 

 

http://www.wss.nu/
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10 juni Wiking Race 

 

 

 

11 – 13 augusti Visbyseglingen 
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3 september WM/KM   
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16 – 17 september Byxelkroken 

 

Endast 57 båtar ställde upp till start på årets Byxelkroken, där vi även i år tillämpade jaktstart. 

Efter fjolårets problem med resultatberäkningen hade vi nu ett helt nytt dataprogram som i realtid 
kunde visa seglingen på nätet. 

Lördagen bjöd på friska vindar och strålande sol, varför de första båtarna passerade mållinjen 
redan vid 13-tiden. 

Först Rolf Erixon VisbySS, Bengt Jannsen Västervik Wikingarna och Christer Ovrén Vikingarna 
Kalmar, 

Därefter övriga fältet i väl samlad målgång. 

Under eftermiddagens prisutdelning på kajen i Byxelkrok, delades ovanligt många sponsorpriser 
ut från våra mycket generösa sponsorer. 

 

 

     
 

Söndagens återsegling fick efter flera försök med framflyttad start pga dimma och vindstilla 
avbrytas och hela söndagsetappen avblåstes. 

Detta innebar att lördagens resultat också blev totalresultatet. 
 

Totalresultat Byxelkroken 2017: 

 
1. Rolf Erixon One Off Visby SS 
2. Bengt Jannsen  Express WSSW 
3. Christer Ovrén BB10m Vikingarna Kalmar 
4. Lars Bergvist Gran.Sol. Svearna 
5. Johan Pettersson X332 Lin SS 
6. Henric Lundblad X332 NySS 

http://www.wss.nu/
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24 september  Final Tour de Småland 

 

Finalen är nu genomförd i lätta vindar och slutresultatet är: 

1. Erik Svensson och Roland Durdel, Mönsterås Segelklubb 

2. Thomas Ragnarsson, Gustav Nilsson och Jakob Sjöholm, Västerviks Segelsällskap 

 Wikingarna 

3. Ulf Johansson och Jan Olsson, Västerviks Segelsällskap Wikingarna 

4. Henrik Elfström och Erik Evers, Oskarshamns Segelsällskap 

5. Peter Johansson och Maths Lönnbom, Mönsterås Segelklubb 

6. Elin Tinnert och Caisa Öberg, Segelsällskapet Vikingarna Kalmar 

7. Joel Larsson och Filip Larsson, Växjö Kappseglingsklubb 

8. Anders Haglund och Jonas Thurfors, Mönsterås Segelklubb 

 

Vi tackar alla seglare för en härlig säsong och hoppas träffa er alla nästa säsong igen. 

 

 

http://www.wss.nu/
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Externa seglingar 

 
Några WSS: are har varit utanför klubben och kappseglat: 
 
  Bosse Djerf  Seapilot Two Star Baltic Race 
    Hyundai Cup 
 
  Fredrik Holmberg Hyundai Cup   
 
  Johan Liliequist Seapilot Two Star Baltic Race 
 
  Patrik Svensson Seapilot Two Star Baltic Race 
 

Johan Sjökvist Hyundai Cup 
        
  Jonas Claesson Sandhamn Open – 1:a 
   
  Thomas Ragnarsson ÅF inshore race: 2:a i klassen 
   
    ÅFOR: 6:a i klassen av 76 båtar , 11 totalt 
    av 230 båtar 
 
    Kräftköret ( där bröt vi tyvärr bomfästet och 
    kunde inte segla…) 
 
    Hyundai Cup: 11:a av 150 båtar 
 

http://www.wss.nu/
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    Arkö Runt: 1:a i klassen 
 
    Byxelkroken: 2:a i klassen 
 
 
  Erik Ragnarssom SM 2-Krona 

Hampus Juhlin 
 

  Östen Petersson 2.4mR 
  Hans Asklund 2,4 mR VM-Brons 
 

 

 

Skansholmssektionen   Ordförande 

  Peter Eckerbom   

  Jan-Olov Andersson   

  Tommy Albinsson   

  Ingemar Wihlstrand   

  Christer Elmerfjord   

Vinterstormarna ställde till det för oss, både på Solbergsudde och Skansholmen. Det höga 
vattenståndet ( + 1,10 m ) lyfte bort fasta bryggor, flytbryggor kom på drift, förankringar 
förstördes. Förödelsen var total vilket resulterade i stora och tunga förbättringsarbeten på 
Skansholmen. För att få en fungerande verksamhet 2017 med seglarläger och övernattande 
deltagare så fodrades att Räddningstjänsten utifrån Lagen om skydd mot olyckor utfärdade ett 
tillsynsprotokoll som vi var tvungna att följa och få godkänt.  

Det blev många arbetsdagar samt personliga projekt för att iordningställa Skansholmen.                                                                                                                                                                                  
2017-05-01  var det 8 deltagare. Projekt som utfördes: - Flytbryggorna i dassviken sjösattes + div 
reparationsarbeten av fästen efter stormen. Bojar i dassviken placerades ut på respektive plats 
samt sedvanlig röjning och städning av klubbholmen.  

2017-05-13  var det 16 deltagare. Projekt som utfördes: - Montering av spiraltrappan -målning av 
räcken ( täckmålning ) -ångbåtsbryggan reparerades -storstädning av klubbhus och utedass. 
Borttagning av den gamla småbåtsrampen. Nya borrhål för fästjärn och ramverk monterades.  

Bryggan mellan ångbåtsbryggan och bastun som stormen och högvattnet förflyttade upp på land 
har åtgärdats av en mindre grupp frivilliga. Projekt som utfördes: -Nya stockar från 
ångbåtsbryggan till bastun monterades.  Nytt järnstativ tillverkades som även monterades på 
plats.  

http://www.wss.nu/
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2017-06-03  var det 8 deltagare. Projekt som utfördes: - Nytt virke till småbåtsrampen 
monterades under ledning av ungdomssektionen. Brand- klassat säkerhetsglas i köket 
monterades. Brand-godkänt dörrvred monterades.  Städning av sovsalar och klubbhus inför 
seglarlägret, midsommarfesten och weekendlägret.  

Vecka 24 blev Tillsynsprotokollet godkänt av räddningstjänsten så då var det fritt fram för 
seglarläger, weekendläger samt för uthyrning med övernattning. 

2017-08-26 var det 25 deltagare på arbetsdagen. Projekt som utfördes: -Fortsatt arbete på 
ångbåtsbryggan - Rivning av stora trappan samt återmontering av nytt virke. -Fortsatt underhåll 
och upprustning. m.m. 

2017-10-21 var det 7 deltagare Vi utförde torrsättning av flytbryggor och stängde Skansholmen 
för vintern. 

Som alltid har vi haft midsommarfirande och kräftskiva med god uppslutning. 

Uthyrningen har kommit igång bra men på grund av dåligt väder blev det en del återbud. 
 
 

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 

  Thomas Ragnarsson   

  Michael Karmann   

  Hjalmar Åselius   

  Vakant   

 

Säsongen började tidigt, redan i januari månad hade vi våra första möten för att planera upp 
seglarskolan. Instruktörsgruppen behövde sättas samman för att senare veta hur många 
barn vi kunde ta oss an i seglarskolan. Svenska Seglarförbundet har tydliga riktlinjer, där ett 
av dessa är just instruktörstätheten i gruppen. En ledare på fem elever. 

Den 20:e mars drog vi igång årets seglarskola med teori och simhallsbesök. Från och med 
maj har vi varit på vattnet. 21 elever har deltagit med mycket hög närvaro under den vanliga 
seglarskolan. 

Onsdagslektionerna, med lite mer styrning mot kappsegling har i snitt haft mellan 10-13 
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 klockan 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! 

http://www.wss.nu/
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Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 

  Tommy Bovinder   

  Per-Inge Nilsson   

  Anders Viberg   

  Christer Lundberg   

Vinterstormarna i början av januari ställde till mycket bekymmer. Vattenståndet steg över en 
meter vilket fick småbryggorna att lossna och flyta upp på land. Som väl var ställde många upp 
på arbetsdagen i april, över fyrtio medlemmar, så allt kunde repareras.  

Flytbryggorna oljades före sjösättningen med kvalitetsolja från Hjorted.  

Den gamla septikpumpen byttes ut mot en ny av märket Latrina. Ternstedts Invent stod för 
monteringen. Funktionen har hittills varit opålitlig. Vi jobbar vidare våren 2018.  

Havs-och Vattenmyndigheten tillsammans med Sveriges Naturskyddsförening och 

Västerviks Miljö- och Energi kallade till möte på Notholmen i höstas.  Det handlade om 
problemet med giftiga båtbottenfärger och förorenad mark där vi förvarar båtarna.  

På Solbergs udde mättes giftinnehållet i bottenfärgen på tjugo båtar. Resultaten redovisades i 
WSS-nytt nr 2 2017.  

Klart är att det är viktigt att alla inser att vi kommer att behöva ändra våra attityder. 
Myndigheterna kommer att skärpa kraven på ett miljövänligt båtliv och för att vi ska slippa att t ex 
investera i en spolplatta måste var och en tänka över hur man kan klara sig utan traditionella 
bottenfärger.  

I oktober hade vi årets sista arbetsdag, både på varvet och Skansholmen. Tyvärr dök endast 
ett tjugotal medlemmar upp vilket innebar att de som var där fick jobba hårt.  

 
 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 

  Arne Blomgren   

  Lennart Rundberg   

  Ingemar Lindin   

 
 

http://www.wss.nu/
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Verksamhetsplan 2018 Bilaga nr 2 

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 

http://www.wss.nu/
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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 

http://www.wss.nu/
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 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 

http://www.wss.nu/
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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 

http://www.wss.nu/
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 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! 

http://www.wss.nu/
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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   20 st (600)             

Sommarskola 46 750   Skansholm: 15 st (1450) 
Dagläger: 25 st 
(800) 

Weekend: 10 
st (500) 

Vuxenskola 19 200   20 st (900)             

Havskappsegling 10 000   
Vuxen: 1200, Instruktör: 
500           

Bidrag   15000                   

            

  
10 2950 

         

            

            UTGIFTER 
          Bensin + olja 15 000                   

Material   35 000                   

Mat   20 000                   

Reklam + webb 7 000                   

Utbildning + 
startavg 25 000                   

            

  
10 2000 

         

            

 

Balans

: 950 
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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 
 

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 

http://www.wss.nu/
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Arnes funderingar november 2012 Bilaga nr 3 
 
Kraven ökar på WSS: 
 

 Nytt låssystem ( beställt) 

 Inpasseringsbom 

 Nygamla bryggans användning 

 Båtbottentvätt 

 Spolplatta inkl. rening minst 200.000:- 

 Omfattande upprustning Skansholmen 

 Nytt mastskjul 

 Övrigt underhåll 

 
Några frågor: 

 Hur skall vi disponera vårt område 

 Behövs bryggan på Solbergsudde—ökade inkomster 

 Kan båtbottentvätt ersätta spolplatta 

 Kommunens bårbottentvätt 
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 Bilaga nr 4 

Hur ökar vi miljömedvetenheten? 
 
I WSS-nytt nr2 2017 redovisades resultatet från mätningarna av giftmängden i bottenfärgerna på våra båtar. 
Styrelsen vill nu att vi inte stannar vid detta, utan arbetar vidare mot ett allt mera miljömedvetet båtliv för alla i 
Westerviks Segelsällskap.  
    Vårt varv på Solbergsudde har använts sedan 1954. På övre plan har båtar skrapats, slipats, blästrats  och spolats 
av i 63 år. På nedre plan ett 20-tal år. Marken är därför kraftigt förorenad. Alltså ska vi göra allt vi kan för att inte 
förvärra situationen.  
    Bottnen under våra bryggor är också svårt påverkad av bottenfärgerna liksom vattnet i Marielundsviken.  
     Vår strävan ska därför vara att medlemmarna i WSS inte använder för ostkusten otillåtna bottenfärger. Vi ska 
sträva mot ett miljömedvetet och giftfritt båtliv. 
 
FÖRBUD 
Redan idag gäller förbud på hela varvsområdet mot att förorena marken vid borttagning av bottenfärger. Giftiga 
vätskor som motorolja, glykol, diesel etc. ska samlas upp och lämnas i miljöboden eller till destruktionsanläggning.  
 
STYRELSEN REKOMMENDERAR 

a) Främst mekaniska metoder för att hålla skrovet rent under säsongen (tvätt, skrapning med Scrubbis etc) 
b) Helt biocidfria Eco-färger (alla färgtillverkare har sådana alternativ). 
c) Båtbottenfärger som är godkända för ostkusten. (en lista finns på www.kemi.se>biocidprodukter ) 

 
MÅL 
År 2020 (inom 3 år) ska minst 50% av våra båtar finnas inom de giftfria alternativen a) och b).  
Utvärdering sker genom intervjuer med medlemmarna.  

 
 

 

http://www.wss.nu/

