
 

 
 
 

Verksamhetsplan 2020 

Västerviks segelsällskap 

 
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 
 

 

Klubbhus och materiel 

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

 Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septicsug 

 Sköta gräsmattorna 

 Underhålla möblerna i klubbhuset 
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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 
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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 

 Ombesörja ev. uthyrning av klubbhuset 
 

Under 2020 ska arbetet med underhåll och upprustning av Skansholmen fortsätta. 
Viktigt att Skansholmen blir mera lättillgänglig.  

Stora fönstret på sydgaveln har släppt från sina fästen och på arbetsdagen 2019 
byggdes en träställning så att vi i år kan åtgärda detta, även kitta, måla om på de 
ställen som behövs.  

Bryggorna i Dassviken behöver rustas upp med nytt tryckimpregnerat virke. Nya vita 
stolpar till altanräcket är tillverkade 2019 och ska monteras. Grässlänten från 
ångbåtsbryggan till klubbhuset bör bli mer gångvänlig. Torrdasset behöver rustas upp. 
Översyn av Skansholmsriggen. Eldstenar i den öppna spisen ska muras fast. 

Vi i Skansholmssektionen vill uppmana medlemmar att höra av sig om man vill 

göra personliga projekt.  

Ring, så kan vi diskutera oss fram till något som passar dina intressen och tider. 

Peter Eckerbom 076-170 79 64, Micke Asplund 076-1454464 

 

Investeringsbehov 

 Byggnadsställning i aluminium.  (renovering av Skansholmen och klubbhus) 

 Renovering av norra gaveln. Färg till målning av norrväggen. 

 Tryckimpregnerat virke till verandan. 

 Renovering av torrdasset. 

 Eldstaden besiktas och filmas inuti. 

 Nya skyltar sätts upp (information som gäller på klubbholmen). 

 Nya klubbvimplar. 
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Ungdom 

 Genomföra seglarskola för barn och ungdom 

 Genomföra seglarläger för barn och ungdom 

 Utbildning av instruktörer 

 Ansvara sektionens segelbåtar och material 

 Marknadsföra segling 

 

Seglarskolan för ungdomar  

Seglarskolan för ungdomar startar i slutet av mars med teori under mars/april och 
seglingarna börjar i slutet av april beroende på väder och vind. Seglarskolan för 
ungdomar körs måndagar mellan klockan 18.00 och 20.00.  

Vi kommer återigen att försöka starta liv i Torsdagskappsegling, med start kl 18.00,för 
äldre elever samt instruktörer. Även andra Medlemmar som vill vara med och 
träna/Kappsegla 2-Krona är välkomna att delta.  

Vi kommer att vara i simhallen i mitten på april för att lära oss om kappsejsning, samt 
livräddning och simma 200 meter med flytväst.  

Höstterminen för Seglarskolan börjar i slutet av augusti, när skolan börjar.  

Läger  

Vi kommer att ha läger vecka 25 på Skansholmen från lördag till och med torsdag.  

Vecka 26 samt 27 blir det dagläger på Notholmen.  

Vi hoppas att vi även 2020 kommer kunna avlöna Instruktörerna tack vare 
kommunpraktiken.  

Weekendläger på Skansholmen planeras i början av september.  

Det planeras även för ett kompetens läger i Västervik för Smålandsdistriktet, där alla 
äldre elever och instruktörer från Småland, bjuds in till en helg. 

Seglarskolan för vuxna  

Seglarskolan för vuxna börjar i slutet på mars. Den kommer att bedrivas på tisdagar, 
onsdagar och torsdagar på grund av det stora tryck på platser som vi har. 2020 kan vi ta 
i mot 12 elever per dag och båtar vi använder är 2st C55 samt 2st 606.  

Tisdag och torsdag är för nybörjare och onsdag för fortsättare.  

Denna utbildning/skola har på 3 år gett oss 7 nya segelbåtsägare, varav en har getts 
möjlighet att få båtplats på Notholmen, de andra har fått platser där det funnits ledigt. 
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Havskappseglingskolan 

Havskappseglingsgruppen, fortsätter på Torsdagar och de Onsdagsseglingar som 
planereras, vi kan känna av ett lite högre tryck på denna utbildning, som blev en succe 
2018-19, 2019 samlade denna grupp 12st elever. Med ännu en fortsättargrupp från C-55 
som är intresserade att börja i denna grupp, så har vi ett ev båtproblem, då 2 st Scampi 
inte räcker till. 

Planer på att försöka hitta ännu en Scampi har sjösatts. 

 Vi kör torsdagar för denna grupp och vi hoppas att vi även under 2020  kommer att ha 
tillgång till de 2 Albin Scampi, som vi har använt i år. Ett delmål för 
Havskappseglingsgruppen är ett deltagande i ÅF Gotland Runt 2020 med en båt och 
besättning med mixad besättning mellan könen. 

Västervik Outdoor  

Kommer vi att vara med på Västervik Outdoor i början på juni. Då får man prova på olika 
utomhussporter nere i Fiskarhamnen och vi tar med oss båda C55 samt har Optimist och 
2-Krona på land. Vi tar med våra kölbåtar för att även erbjuda ”prova på” i dessa 

Paraläger  

Som vanligt arrangerar vi paraläger runt vecka 34. Båtar vi använder är våra 2st 2.4:or  

Materialhantering  

Denna fråga är inte helt löst och måste ses som ett problem för Seglarskolan. Den hjälp 
vi fått med 2-Kronorna har varit väldigt värdefull för oss, men mer hjälp skulle vara viktig 
för oss. Vi får mer material och båtar att ta hand om, med en svägning just nu för en 
tillfälligt minskande barn/ungdomskola och en markant växande vuxenskola. 

Vi har också ett problem med förvaring av vårt material, när vi nu även ansvarar för 
kölbåtar.   

 

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 
 



 

 
 
 

Verksamhetsplan 2020 

Västerviks segelsällskap 

 

Förutom det vi gör varje år finns nedanstående projekt. De är skrivna i 

prioriteringsordning.  

 Slutföra ommålning av kranarna. Mastkranen behöver rengöras från rost i toppen 

och målas.  

 Småbåtsbryggans sockel mot havet gjuts högre och ny brygga byggs ovanpå. 

 Dörrar till slipförråd kortas av och svetsas om för att passa nya bryggan. 

 Ruttna plank på bryggan nedanför klubbhuset byts ut. 

 Arbetsgruppen som ser över möjligheterna för att renovera slipspåret fortsätter 

träffas. Kostnadsförslag tas fram.  

 Bättre anhåll för däck och presenning vid mastkransbryggan. Gärna uppfällbara. 

 Ansökan om vattenverksamhet skrivs och lämnas till Länsstyrelsen för 

sliprenovering och borttagning av stenar på botten vid sjösättningskajen. 

 Slipbryggans slitna fundament förses med gjutform och gjuts på. 

 Kontiki behöver förses med nya balkar som håller samman skrovhalvorna. Bra 

flotte att använda, t.ex. vid arbetet med slipen framöver. 

 Låta dykare fortsätta inspektera brygg- och bojförtöjning. Dokumentera vad som 

gjorts, när det gjorts och vad som ska göras? 

 Rensning av takavvattning på mast- och båtskjul. 

 Se över möjligheten att köpa in en byggnadsställning till arbete med klubbens 

byggnader och kranar. Vi behöver höja säkerheten för medlemmarna vid arbeten 

på hög höjd.  

 Slipens ruttna träsyllar byts ut mot gjutna fundament (Rälsen i backen upp mot 

slipskjulet).  
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Veteran 

 

 Social gemenskap 

 Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens 

 Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna 

  

 


