
 

 

Verksamhetsplan 2023 

  
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 
 

Inför sommaren 2023 är det planerat gästhamnsverksamhet vecka 23 till 32. 

Denna sommar kommer vi att prova med kortbetalning för att minimera kontanthantering. 

Stigande priser på bland annat el har medfört ökande kostnader för föreningen så i skrivande 
stund finns ett förslag till årsmötet att höja gästhamnsavgiften till 250 kronor per dygn. 

Klubbhus och materiel 

 Fastighetsunderhåll på klubbhuset 

 Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septicsug 

 Sköta gräsmattorna 

 Underhålla möblerna i klubbhuset 
 

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 

Klubbmästeriet ser fram emot ett nytt år med våra sedvanliga aktiviteter och nya möjligheter. 
För att kunna fortsätta med god kvalité, önskar vi flera medlemmar till Klubbmästeriets 
verksamhet. 



 

Inför 2023 anpassar vi städschemat efter olika behov. Det innebär att både varannan, var 
fjärde och varje vecka kommer att förekomma. Vår uppmaning är därför att hålla er till exakt 
det veckonummer som ni står på. Schemat är sedan förra gången för hela året, vilket 
underlättar om ni vill byta städvecka med någon annan. 

 

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 

 

Planeringen under 2023 är: 

- Att ge ut två nummer av WSS-nytt och att fortsätta att utveckla samarbetet med 
sponsorer/annonsköpare. 

- Att fortsätta att stötta övriga sektioner med tex framställande av informationsskyltar. 

- Att fortsätta att hålla klubbens Facebook-sida aktuell. 

- Att påbörja en översyn av klubbens hemsida för att komma fram med förslag på 
modernisering och förbättrade funktioner. 

- Att se över klubbens grafiska profil då det har uppmärksammats att det finns flera varianter 
av klubbens logga och övrig skyltning på området. 

Inför 2023 fanns också målet: 
- Att färdigställa reklamfilm för klubbens gästhamnsverksamhet och jobba för att sprida denna. 
Filmerna är nu färdiga och länk finns på hemsidan, det som återstår är att under 2023 sprida 
dessa i lämpliga medier. 

 

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 

 samt i övrigt verka för att utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet 

Gemensamt kappseglingsprogram WSSW och WSS 2023 

Onsdagscupen:24/5,31/5,7/6,14/6,16/8,23/8,30/8 och 6/9. WSSW och WSS  

Wikingrace: 9-10/6  WSSW 

SM Folkbåt: 10-13/8  WSSW och WSS samt förhoppningsvis en klass till 

VM/KM:  2/9  WSS 

Byxelkroken: 23-24/9 WSS 



 

 

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 
 

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 i form av sjösättningar, arbetsdagar och upptagning finns 

nedanstående projekt.  

 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 övre delen av backen 

upp mot slipskjulet).  

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

 Röja ur gamla rum i sliphuset för att få till mera förvaring. Små förvaringskåp och skräp röjs ut. 

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

 En pionjärgrupp med båtägare som utforskar möjlighten att avstå bottenfärg och använder slipen 

och andra metoder för att hålla botten ren under sommaren.  

 Olja bryggor. 

 Ny boj med fartbegränsning i inloppet till varvet. 

 Fortsätta fylla ut diket i bortre änden av nedre plan. 

 Förbättra fällmekanismen till bensinförådet. 



 

 Få bort fällda aspar och röjning av efterkommande rotskott. 

 Laga bryggfundament till slipbryggan. 

 Förlänga uteplatsen vid klubbhuset mot ytterdörren. 

 

Veteran 

 Social gemenskap 

 Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens 

 Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna 
 

 


