
  
 
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2022     
 
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 Bengt Julius Ordförande 

Antal nätter 329 st. 

Inkomster 67 tusen, blandat kontant, Swish och euro 

Verksamhet från vecka 23 till och med 32 

Diverse inköp: 

Ny telefon 

Ny gästhamnsflagga 

Reservdelar till cyklarna 

Avgift Gästhamnsguiden 

Tot kostnad cirka 7 tusen 

Klubbhussektionen Tommy Boström Ordförande 

  Nils Ulmner   

 Tomas Strömberg  

Under 2022 har klubbhuset endast krävt enklare underhåll. Energi-förbrukningen har 
kollats och nytt ventilationsaggregat har beställts. Leverans väntas i början på 2023 

  

Klubbmästeri Inna Rosén Ordförande 

 Cecilia Klyver  

 Therese Kesén Andersson  

  Christina D Petersson  

År 2022 har vi äntligen kommit igång med möten och aktiviteter efter tråkiga år av 
restriktioner kopplade till Corona. 

Vi har åter kunnat träffas på samtliga planerade aktiviteter. 2022 inledes med Klubbafton 
där makarna Boman berättat om sina kanalresor i Europa. 

Vi har haft lyckade arbetsdagar, där medlemmar senast bjöds på nygrillade hamburgare 
och nybakad fika. Klubbmästeriet försöker stå för trivsel, gemenskap och nöje för WSS-
medlemmarna.  

 

Marknadssektionen Malin Nordlund Ordförande 

  Wolfgang Schmeing   

 Rikard Fallqvist  

 Mattias Thorén  

Under 2022 har två nummer av wss-nytt givits ut, varav andra numret är under arbete 
och beräknas komma innan jul. Övrigt som sektionen har bidragit med under året är 
skyltar på Skansholmen för att märka ut hjärtstartaren och att tillsammans med några 
ytterligare hålla klubbens Facebook-sida aktuell. Marknadssektionen har också 
samarbetat med en klubbmedlem som har skapat en reklam-film för klubbens 
gästhamnsverksamhet och som förhoppningsvis kommer att kunna användas på såväl 
hemsida och i övrig marknadsföring under nästkommande år. 



  
 
 
 

 

 

Seglingssektionen Tomas Ragnarsson Ordförande 

 Bo Djerf  

 Sofi Enander Idrott online 

  Ann Ingemansson Hultquist 

 Jan Furemo Ekonomisk Rapportör 

Sektionen har tillsammans med Wikingarna arrangerat de vanliga tävlingarna, Tyvärr har 
deltagarintresset från WSS varit svalt.  

 

Skansholmen Michael Asplund Ordförande 

  Johan Sjökvist   

  William Magnusson  

  Peter Eckerbom  

 Christer Elmerfjord  

Under året har vi haft tre arbetsdagar. 
Sedvanligt har flytbryggor sjö- och torrsatts. En enkel vagn har tillverkats för att 
underlätta detta. 

Underhåll och reparationer av hus och bryggor har utförts. 
Signalmasten har genomgått en omfattande renovering. 
Seglarläger för ungdomar har genomförts. 
Städhjälp har inköpts inför seglarlägret. 

Inköp av porslin,glas, bestick,sjövattenpump bastuaggregat, och hjärtstartare har gjorts. 
Kontaktat Västerviks kommun för att undersöka möjlighet att få bistånd till latrintömning 
och sophämtning. 

Uthyrning till bröllop och fest har skett samt kräftskiva har tillblivit. 
 

Ungdomssektionen Helena Nilsson Ordförande 

 vakant  

 vakant  

 

Varvsektionen Magnus Stalebrandt Ordförande 

 Tommy Bovinder Övre plan och. Miljöbod 

 Jan Karlsson Nedre plan  

 Alfred Österberg  

 Åke Norderbåt  

  Nikolas Sarfati   

 Kenneth Hansson Underhåll 

Följebåtar  Mats Ferner 

 Josef Strand Bensinansvarig 

 

Förutom det vi gör varje år i form av i och upptagningar och två arbetsdagar har 

följande projekt genomförts. 

 

 Vägen längs vattnet och upp för backen från kajen till nedre plan har fått asfalt på 

sig. Vägkröken upp till övre plan har även rätats upp något. 



  
 
 
 

 

 Jacob Elmerfjord har fortsatt att inspektera brygg- och bojförtöjningar. Alla 

fästpunkter har kollats och dokumenterats. 

 Slipens ruttna träsyllar har bytts mot gjutna fundament (Rälsen i backen upp mot 

slipskjulet). 

  Sommarvaggan är ombyggd så att spännanordningen kommit på utsidan av 

stöttorna. Nytt gångbord på utsidan av vaggan är också en värdefull förbättring. 

 Bryggan vid mastkranen är renoverad och har fått ett bättre avslut efter rivningen 

av bryggan framför klubbhuset. 

 Byggt räcke vid kajkanten som uppstod när vi rev gamla bryggan framför 

klubbhuset. 

 Nya 6m bommar vid jolleplan har skapats för uthyrning. 

 Bryggvattenslang som skavt mot bryggbeslag och läckte blev utbytt. 

 Sly bortröjt på övre plan. Särskilt området mot slipen och Erikssons båtvarv 

 Fällt den ruttnande aspdungen mot Västerviks båtvarv. 

 Björk har tagits ned av Tommy Bovinder och Rickard Nilsson bredvid slipspåret. 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 

  Arne Blomgren   

  Christer Andersson   

  Ingemar Lindin   

 

 

 
 
 

 


