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Verksamhetsberättelse 2018     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 Adj ekonomi 

 Torsten Blomgren WSS-nytt 

 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 

  Lars Hultkvist   

  Stefan Westberg   

 

Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 

  Mats Lindh   

  Östen Pettersson   

  Staffan Larsson   

  Tomas Strömberg   

Under 2018 har klubbhusets takpannor renoverats. Yttertakets ytbeläggning 
består av betongtakpannor som är c:a trettio år gamla . Taket var angripet av 
alger och mossa och såg allmänt slitet ut. Underlagspapp och läkten är i 
acceptabelt skick och behövde inte åtgärdas. Beslutet blev därför att behandla 
takpannorna med en ordentlig rengöring, därefter en behandling med en vätska 
som hämmar tillväxt av alger och mossa slutligen beläggning av ett nytt ytskikt 
genom målning i två skikt. 

Vi hade en läcka på taket från plåthuven till avloppets avluftning. Läckan 
berodde på ett rosthål i plåten ,så en ny plåthuv monterades. 

Duscharna på damavdelningen har fått nya draperier med nya stänger för 
upphängningen. 

Renovering av trasiga stolar har utförts. 
 

Klubbmästeri Vakant Ordförande 

 Cecilia Klyver Samman-kallande 

  vakant   

  Christina D Petersson   

  Ann Karlzén   

 

Marknadssektionen vakant Ordförande 

  Torsten Blomgren Sammankallande 

  Wolfgang Schmeing   

 vakant  

 vakant  



 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 

  Fredrik Holmberg   

  Bo Djerf   

  Tore Källmark   

  
Ann Ingemansson 
Hultquist 

  

 
Skansholmssektionen  Vakant Ordförande 

  Björn Sinnerstad   

  Johan Sjökvist   

  William Magnusson  

  Christer Elmerfjord  

 Michele Asplund  



   

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 

  Thomas Ragnarsson   

  Michael Karmann   

  Anders Viberg  

  Tomas Landström   

Verksamhetsberättelse: Seglarskolan 2018 

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 kan ta oss an i seglarskolan. Svenska 
Seglarförbundet har tydliga riktlinjer, där ett av dessa är just instruktörs-
tätheten i gruppen. En ledare på fem elever. 

Den 19:e mars drog vi igång årets seglarskola med teori och simhallsbesök. 
Från och med maj har vi varit på vattnet. 19 elever har deltagit med mycket 
hög närvaro, inte minst under vårterminen. Under höstens något mörka och 
kyligare intåg märkte vi att det snabbt tunnade ut. Något man skulle kunna 
grävare djupare i. Varför blir det så? 

Onsdagsträningarna för våra instruktörer och 2-krona fortsättare har haft ett 
litet svagare intresse i år. En trolig anledning är att en del av instruktörerna 
även varit med i havskappseglingsgruppen. Jag tror att det blivit lite för mycket 
av det goda för dem! 

Under torsdagarna har Mikael ”Tjalle” Albinsson genomfört en havskapp-
seglingsskola med två stycken Albin Scampi båtar. 12 deltagare anmäldes. 
Stort intresse! 

Utöver detta har vi även i år haft ett stort intresse för våra sommarskolor, 42 
stycken elever har under veckorna 25, 26 och 27 fått lära sig segla eller 
utveckla sina färdigheter. Sommarskolan har varit både som veckoläger och 
läger med dagverksamhet. Uppskattade läger! Kajsa Albinsson har varit 
lägerchef på Skansholmslägret! Kul när den yngre generationen ges 
möjligheten att få komma fram! 

Vi har även haft vuxenseglarskola i år. 21 deltagare totalt under året, en del 
har seglat både vår och höst. 

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! 

 

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 

  Tommy Bovinder   

  Per-Inge Nilsson   

  Kent Ekeflod   

  Alfred Österberg   

Meningen var att sjösättningsrampen vid brygga 2 skulle repareras. Dock 
visade det sig att den fortfarande är i gott skick när Anders Viberg tog några 
prover på ytskiktet. Därmed sparade vi drygt 30´ kronor i varvets budget.  

Slipspåret hade delat på sig under vattnet med risk för urspårning. Anders 
Viberg och L-G Gustafsson m fl reparerade rälen. Också där sparades pengar 
som var avsatta. 

Septikpumpen fungerade inte tillfredsställande i början av säsongen. 



Ternstedts Invent AB bytte rörkrökar samt gjorde det möjligt att inspektera 
spädpumpens vattenintag så att det inte sätts igen. Problemen härrörde 
sannolikt därifrån.  

Miljörepresentant för klubben är Tommy Bovinder. Kommunen kräver att vår 
miljöplan följs. Protokoll upprättas varje år. Alla medlemmar är skyldiga att följa 
våra miljöregler.  

Arbetsdagen 26 maj: Drygt 40 medlemmar ställde upp. Området på nedsidan 
huset snyggades upp. Ogräs rensades bort, cementplattorna riktades upp och 
makadam spreds ut. Området städades, vaggor flyttades mm. 

Höststädning 21 oktober: Fick flyttas fram en vecka pga oväder. Endast ca 
10 medlemmar slöt upp men vi lyckades ändå förbereda varvet för vintern.  

Hjärtstartaren flyttades till klubbhusets entré över vintern. Ska placeras i 
skjulet på jolleplan i mars.  

200 liter bryggolja har beställts för oljning av bryggorna våren 2019.  
 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 

  Arne Blomgren   

  Lennart Rundberg   

  Ingemar Lindin   

 
 
 
 



  

Bilaga nr x 

 

Verksamhetsplan 2019 

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 
 

Gästhamnens verksamhetsplan inför 2019 

 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 

  G-hamnsveckorna  börjar vecka 24 t.o.m vecka32. 

 Flaggstång skall inhandlas och sättas upp på inre bryggan. 

 Flagga skall också inhandlas för g-hamnen 

 Broschyrer skall beställas  
 

 

 



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 2019 

För verksamhetsåret 2019 finns för närvarande inga beslutade åtgärder förutom byte av det 
trasiga elementet på bottenplanets WC som naturligtvis ska utföras. De behov som är 
identifierade är med prioritet 1: byte av ett trasigt element, prioritet 2: byta ett trasigt fönsterlås i 
klubblokalen, Byte av rötangripna vindskivor samt målning av ytterfasader på klubbhuset.prioritet 
3: att byta det slitna golvet i klubblokalen. 

 

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 
 

 

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 – 2019 

15 maj                       OnsdagsCupen        15maj, 29 maj, 12 juni, 14 aug, 21 aug, 28 aug 

1 juni (?)                   Prova på Kölbåt / Västervik Outdoor 

7 - 8 juni                    Wiking Race 
8 juni                         Lilla Wiking Race 

24 – 27 juli                SM A22 - Kryssarpokalen 

9 - 11 aug.                 VisbySeglingen 
24 – 25 aug.              Division 1 

7 sept.                        WM/KM 

14 –15 sept.               Byxelkroken 

 

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 
 
 



Ungdom 

 Genomföra seglarskola för barn och ungdom 

 Genomföra seglarläger för barn och ungdom 

 Utbildning av instruktörer 

 Ansvara sektionens segelbåtar och material 

 Marknadsföra segling 
 

Seglarskolan 2019. 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 en bättre plats 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 

 Vid intresse kommer våra instruktörer samt 2-krona deltagare att få en egen träningsdag 
för att fördjupa sina egna kunskaper inom seglingen. 

 Torsdagar: Havskappseglingsskola + Vuxenseglarskola - nybörjare (om tisdagen blir fullb.) 

Nytt för i år är att vi kommer att genomföra en kappsegling. När undertecknad var aktiv hade vi 
en ”Torsdagscup”. Tanken är att genomföra något liknande även i år. Man ställer upp i den båt 
man normalt sett tränar i. Målsättningen är att ha skoj, men samtidigt få mäta sig med 
likasinnade. 

Värt att notera! Vi har en besättning från fjolårets havskappseglingsskola som i år har siktet 
inställt på Gotland Runt i skiftet Juni/Juli. Denna segling ligger utanför Seglarskolan och 
finansieras alltså med egna medel. 

 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 har vi också för avsikt att genomföra ett weekendläger i samband 
med skolstarten på hösten. 

 

 



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 för 2019 

 

Gert Petersson avgår som varvschef efter sju år. Den nya sektionen har säkert egna idéer om 
vad som bör göras, men följande problem ska lösas: 
 

 Den inre stenkistan under slipbryggan behöver repareras. En form måste byggas under 

vattnet och betong fyllas på. Anders Viberg har lovat att hålla i arbetet. 

 Båda kranarna behöver målas om. Kanske etappvis. (Kan vara ett lämpligt projekt för 

medlemmar utanför vår kommun.) 

 Förankringarna av slipspåret ska repareras. Spåret ska också frigöras från ogräs. Ev. 

måste några slipers bytas ut.  

 Arbetet med ökat miljöengagemang fortsätter. Alla båtägare som vill få sin båt sjösatt 

måste fr o m i år lämna in en deklaration där man uppger vilka kemikalier man använder 

samt intyga att man ska följa klubbens varvs- miljö- och trivselregler.  

 Sedvanligt underhåll. 

 Organisera arbetsdagar - en eftersjösättningarna, en efter torrsättningarna.  

.  
  

Veteran 

 

 Social gemenskap 

 Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens 

 Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna 


