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Nedan förtecknas vilka som ingått i sektionernas ledningsgrupper samt redovisas väsentligare
åtgärder under året.
De verksamhetsansvariga framför varma tack till alla som bidragit under året.
Gästhamnssektion

Anders Ullman
Ordförande
Particio Damatta
Salgado
Gästhamnen har i år varit öppen några fler veckor jämfört med tidigare år.
Sammanlagt 58 tkr har influtit.
Klubbhussektionen
Gunnar Söderberg
Ordförande
Nils Ulmner
Östen Pettersson
Tomas Strömberg
Efter fjolårets omfattande insatser på klubbhuset i form av reparation av trävirke
och ommålning, har året karaktäriserats mer av underhåll och reparation.
Vid vårens arbetsdag tvättades altanens utemöbler och behandlades med
Cuprinol.
Detta kompletterades under hösten med att altanen fick samma behandling.
Dörrarna i garageplanet har vitfärgats, då detta återstod från ommålningen av
klubbhuset.
Tommy Boström har rensat och servade utsugsfläkten i stora salen. Samtidigt
monterades ett fågelskydd på skorstenen. En fiskmås kommer säkert att bli
besviken nästa år när boet med inbyggd golvvärme inte längre existerar.
Dräneringsslangen från norra luftvärmepumpen har fästs upp mot huset och
hålet för toapumpens avloppsslang har tätats för att förhindra mössen att komma
in den vägen.
Elkablarna som hängt löst i garagetaket sedan ombyggnaden av
omklädningsrum/bastun har fästs upp på sina rätta platser.
Hängrännor över anslagstavlorna har monterats för att minska utsattheten vid
regn.
Några toalettlock och en krossad ruta har ersatts.
Tre ledlampor i bastun har bytts på grund av två gav ett irriterande blinkljus och
en lagt av helt.
Under hösten kommer en handdusch i damernas omklädningsrum att monteras
enligt önskemål.
Klubbmästeri

Marknadssektionen

Inna Rosén
Cecilia Klyver
Therese Kesén
Andersson
Christina D
Petersson

Ordförande

Torsten Blomgren
Ordförande
Wolfgang Schmeing
Matthias Thorén
Under det gångna verksamhetsåret har Marknadssektionen gett ut två nummer
av WSS-nytt, samt ingått samarbete med Maxibryggan som sponsor/annonsör i
WSS-nytt.
Seglingssektionen
Tomas Ragnarsson Ordförande
Bo Djerf
Sofi Enander
Idrott online

Ann Ingemansson Hultquist
Skansholmen

Ordförande
Michele Asplund
Johan Sjökvist
William Magnusson
Peter Eckerbom
Christer Elmerfjord

Sektionen har under året saknat ordförande men en hel del arbete har blivit
utfört
Ungdomssektionen

Helena Nilsson
Mikael Albinsson

Ordförande
Wikingarna

Seglarskolan ungdom
Seglarskolan vuxen
HelgLäger Instruktör
Havskappseglingskolan

Bankappsegling J24
Skansholmslägret
Dagläger

Seglarskolan 2021

Paraläger
J24 SM
Gamleby SS
Sjövärnskåren
Båtar och material
Ledare 2021
Instruktörer 2021
Utbildning inför 2022
Övrigt materialbehov 2022

Varvsektionen

Magnus Stalebrandt
Tommy Bovinder
Jan Karlsson
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Åke Norderbåt
Nikolas Sarfati
Kenneth Hansson
Fredrik Kallberg
Mats Ferner

Ordförande
Övre plan o. Miljöbod
Nedre plan

Underhåll
Följebåtar

Bensinansvarig
Josef Strand
P.g.a. covid 19 har arbetsdagen försenats och arbete ej påbörjats som
tänkt. Följande punkter har dock genomförts under året:
Räcke för personskydd uppfört vid sidan av slipmaskineriet.
Målning av bensinförråd och miljöbod.
Bojlyftflotten Kontiki renoverades och målades av Ulf Sjöholm inför sommaren
2020.
Målning av båthusets baksida avslutad och slänten bakom densamma röjd.
Ansökan om vattenverksamhet i och med renoveringen av slipen har skickats in
och godkänts av Länsstyrelsen.
Eluttag och brytare har blivit utbytt i masksjul m.m.
Renovering av slipens undervattensdel slutförd med undantag för ytterligare
täckning med makadam hösten 2021. Gamla rälsen och syllen togs bort och
ersattes av ny på en bädd av järnvägskross. Smågö skärgårdsservice
genomförde jobbet under överseende av Gert Petersson.
LG Gustafsson har tillsammans med Bosse Djerf tagit bort och svarvat om

hjulen på slipvaggan för att passa till den nya grövre rälsen.
Påbörjad översyn av sommarvaggan. Har blivit tvättad och ska rensas från rost
och målats.
Nya lyktstolpar med belysning på jolleplan och vid mastkranen ordnades av Per
Linde, som ordnade allt själv under vintern.
Lagat tilläggningsanhållet till maskransbryggan som börjar bli ganska medfaret.
Ny uppfällbar variant vore att föredra.
Träd har tagits ned av Tommy Bovinder, Nils Örbom och Rickard Nilsson, bl.a.
mellan Tores skjul och mastskjulet.
För att underlätta trucklyft av längre båtar till övre plan togs ytterligare tre träd
ner i vägkröken mellan nedre och övre plan för att få svängutrymme när båtar
körs med truck. Bensinförrådet förstärktes invändigt och försågs med gångjärn i
framkant för att kunna fällas fram och ge mer utrymme när trucken kör långa
båtar förbi.
För att ge mer uppläggningsplats på nedre plan fylldes ett dike igen i bortre
änden av planen och tre träd togs ned som senare blev bastuved under Iwos
skarpa yxa.
Rivning av den fasta bryggan nedanför klubbhuset, p g a ökande rasrisk.
Septipumpen har lagats och fått ny flödespump installerad.
Slipvagnen har lagats och fått förstärkningar monterade.
Flytbryggan nedanför klubbhuset har fått nya specialgjorda stålfästen monterade
för att fästa de fyra angöringsbommar som håller bryggan.
Betongfundament som ersätter ruttnade syllar under sliprälsen har gjutits och
även fundament till vajerns stödrullar.
Nya rostfria plåtar under bryggornas landgångar har monterats och förlängts då
de gamla nötts sönder.

Veteransektionen

Per Inge Nilsson
Ordförande
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin
Veteransektionen har under året bistått varvet med diverse arbeten. Sektionen
har också vid några tillfällen träffats på tisdagarna för att fika och informera
varandra om pandemiläget m.m.

Verksamhetsplan 2022
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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

Inför 2022 är inga större investeringar planerade. Däremot kommer det med all sannolikhet att
dyka upp saker som behöver underhållas och förbättrats eller repareras.
För att täcka de kostnader som detta för med sig har ett belopp av 20 Tkr anslagits i budgeten
- och detta belopp känns rimligt.
Några punkter finns dock på ”Att Göra listan”


Tvätta och cuprinola trappan från parkeringen till klubbhusingången.



Utreda om förändring av källarplanets värme och ventilationssystem är ekonomiskt
försvarbart med tanke på elförbrukningen. Detta kan medföra investeringar, som får
behandlas separat.



Uppfräschning av köket genom byte/lackering av köksluckor och lådfronter.



Upprättande av proppschema för elcentralerna.

Det finns säkert andra behov som dyker upp med tiden.
Om Du har något som känns angeläget och berör Klubbhuset - Hör av Dig!

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

Preliminärt Kappseglingsprogram WSS och WSSW 2022
Onsdagscupen: 18/5, 1/6, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8, 24/8 och 31/8. WSSW och WSS
Stora och Lilla Wikingrace: 10-11/6 WSSW
Visbyseglingen: 5-7/8
VM/KM: 3/9 WSSW
Byxelkroken: 24-25/9 WSS
Solosegling? Datum?
Samtliga seglingar arrangeras som tidigare gemensamt av WSS och WSSW, men
huvudansvarig/samordnare är den klubb som anges i programmet.
Sektionen arbetar för att kunna utbilda en ny seglingsledare efter Jan Furemo.

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 2022 skall arbetet med underhåll och upprustning av Skansholmen fortsätta. Viktigt att
Skansholmen blir mera lättillgänglig. Bryggorna i dassviken behöver rustas upp med nytt
tryckimpregnerat virke. Ny vita stolpar till altanräcket är tillverkade 2019 och två återstår att
montera. 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. Vi i sektionen kommer att samla/höra av oss till alla som vill utföra sin arbetsplikt på
Skansholmen.
Investeringsbehov
Renovering av norra gaveln. Färg till målning av norrväggen. Nytt virke runt fönstren. 3 000 kr
Tryckimpregnerat virke till bryggorna i dassviken. 8 000 kr
Renovering av torrdasset. Nya dassinsatser med urinseparerande funktion. 3 000 kr
Eldragning till utedasset. Anbud? (en hel del kan medlemmar göra )
Eldstaden besiktas och filmas inuti. Murningsarbete, lösa stenar. 2 000 kr
Översyn av Skansholmsriggen, nedmontering. 8 000 kr
Nya klubbvimplar. 1 000 kr
Besiktning av kätting, bojstenar, montering av 2st bojlinor. 4 000 kr
Summa 29 000 kr

Ungdom


Genomföra seglarskola för barn och ungdom



Genomföra seglarläger för barn och ungdom



Utbildning av instruktörer



Ansvara sektionens segelbåtar och material



Marknadsföra segling

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

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


Låta dykare fortsätta inspektera brygg- och bojförtöjning. Dokumentera vad som gjorts,
när det gjorts och vad som ska göras?



Brygga 1 rör sig mycket ut och in vilket gör att landgången sliter hårt på bryggänden.
Kan ankarkättingarna i bortre bryggänden spännas upp?



Slipbryggans slitna fundament förses med gjutform och gjuts på. Bryggan nedanför
klubbhuset tas bort, fundament slipas och målas och ny brygga byggs upp.



Tilläggningsboj ca 10 m utanför slipbryggan.



Se över möjligheten att köpa in en byggnadsställning till arbete med klubbens
byggnader och kranar. Vi behöver höja säkerheten för medlemmarna vid arbeten på
höga höjder.



Fortsätta byta ut slipens ruttna träsyllar mot gjutna fundament (Rälsen i backen upp
mot slipskjulet).



Mobilt tak till slipvagnen för att skydda den redan rostiga vagnen mot ytterligare
rostangrepp när den inte används.



Bättre anhåll för däck och presenning vid mastkransbryggan. Gärna så att de går att
fälla upp med någon av kranarna.



Ombyggnad av sommarvaggan kan komma att ske under året för att flytta
spännanordningen till utsidan av stöttorna. Nytt gångbord på utsidan av vaggan vore
också en värdefull förbättring.



Begagnad flytbrygga av betong anskaffas och läggs som förlängning på slipbryggan för
att lättare kunna komma iland med båtar som läggs på vagnen längre ut i vattnet.



En pionjärgrupp med båtägare som utforskar möjlighten att avstå bottenfärg och
använder slipen och andra metoder för att hålla botten ren under sommaren.



Rekrytera nya båtar som vill utnyttja slipen som vinterupptagning. Viktigt för att utnyttja
klubbens mark för vinterförvaring optimalt.



Lägga asfalt på vägen längs vattnet och upp för backen från kajen till nedre plan. Även
räta upp vägkröken upp till övre plan något.



Kolla över slipboden, tex takpapp, eluttag, utrensning mm.



Renovera bryggan vid mastkranen och ge den ett bättre avslut efter rivningen av
bryggan framför klubbhuset.



Bygga räcke vid kajkanten som uppstod när vi rev gamla bryggan framför klubbhuset.



Byta ut en del 8m bommar mot 10m.



Sätta 6m bommar vid jolleplan för att få fler platser att hyra ut.



Utbilda fler på att köra slipen under våren och sommaren.



Fortsätta måla Tores skjul och laga fönster på gaveln så inte fåglar flyttar in.



Laga presenningar som hänger ned framför mastförvaringen.



Röja sly på övre plan. Särskilt området mot slipen och Erixons båtvarv.



Olja bryggor.



Asfaltera vägen längs vattnet och räta ut kröken upp mot övre plan.

Veteran


Social gemenskap



Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens



Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

Med start i februari har ett antal tisdagsträffar hållits. Träffarna har samlat några medlemmar
och det har uppskattats.
Träffarna kommer fortsätta t.o.m. maj månad och om intresse finns så kommer de att fortsätta
även därefter och tills vidare.
Det finns planer på att försöka få till ett studiebesök på Marinmuseet i Karlskrona.
I övrigt kommer sektionen att bistå andra sektioner med arbetsinsatser när så efterfrågas.

