Verksamhetsplan 2016
Westerviks 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

Speciellt för 2016
•

Utplacering av röd/gröna skylta på bryggorna.

•

Cyklar skall ses över

•

Rapportering till div register om de ändringar som gjorts.

•

Träff med gästhamnsvärdarna kommer att hållas i maj

Det är ganska svårt att få täckning med gästhamnsvärdar under
semestermånaderna.
Veckorna 29 samt 30 är lediga. Sektionen välkomnar anmälan från någon som kan
tänka sig vara värd dessa veckor.
•

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

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

Aktivitetsplan
Datum
20 mars
14 maj

Aktivitet
Årsmöte
Arbetsdag
Storstädning

Var
Solbergsudde
Solbergsudde

14 maj

Sjösättningsfest

Solbergsudde

?
28 maj
24 juni

Brandutbildning
Arbetsdag
Midsommarfest
Grillfest

Solbergsudde
Skansholmen
Skansholmen

13 augusti
27 augusti

100 års fest
Arbetsdag
Kräftskiva

Skansholmen
Skansholmen

Höstmöte
Adventsfika

Solbergsudde
Solbergudde

4 december

Vad ska ordnas
Kaffe mackor
Organisera
storstädningen
Sopplunchen (15 kg
soppa 40 pers)
Dukning
Grillkol, tändvätska
Välkomstdrink
Kaffe mackor
?
Snöre till stången,
midsommartårta,
Tipspromenad, dans
runt stången
Duka, grillkol,
tändvätska
Korv, bröd, pot.sallad
Duka, kaka,
sånghäften
Kaffe och smörgås
Kaffe, glögg, fika

Info
Annonsera
storstädning

Annonsera

Annonsera

Annonsera

Annonsera

Vem

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 – 2016
8 maj
Onsdagsseglingar
10-11 juni
6-7 augusti
26-28 augusti
3 september
24-25 september

Upptaktssegling
18 maj, 1 juni, 15 juni, 17 aug, 24 aug, 31 aug
Wiking Race
Visbyseglingen
SM i 2-krona
WM/KM
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

Under 2016 skall arbetet med underhåll och viss upprustning av Skansholmen
fortsätta . Viktigt att det blir klart till100-årsjubilet i augusti.
Skansholmssektionen kommer att jobba med arbetsdagar samt personliga projekt för
medlemmar som inte kan delta i arbetsdagarna. (Gå gärna samman om ett projekt).
Den som vill ha förslag på arbetsuppgifter/ projekt tar kontakt med någon i
Skansholmssektionen. Ex på projekt: Snickeriarbete, målning av räcken
(täckmålning), skrapa och olja bryggor i dassviken, svetsarbete m.m.
Det är viktigt att det fattas beslut gällande säkerhet på Skansholmen enligt
tillsynsprotokollet (tillsyn enligt 2 Kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor). Vår
förhoppning är att årsmötet beslutar att det ska bli 220 volt på Skansolmen. För att
klara av detta förutsätter vi i sektionen att flera klubbmedlemmar engagerar sig att
hjälpa till med det arbetet.
Investeringsbehov.
Utemöbler renoveras. Inköp av sittdynor + en dynbox
3 st stora bojar till långbryggan, eller annan lämplig plats
Övriga investeringar beroende på beviljade bidrag.

Ungdom
•

Genomföra seglarskola för barn och ungdom

•

Genomföra seglarläger för barn och ungdom

•

Utbildning av instruktörer

•

Ansvara sektionens segelbåtar och material

•

Marknadsföra segling

Seglarskolan 2016 står inför ytterligare utmaningar. Vi kommer även detta år att
bedriva ungdomsverksamheten gemensamt med Wikingarna som föregående år. Vi
känner att vi når en större bredd när vi genomför seglarskolan gemensamt!
Nytt för i år är att vi kommer att genomföra ytterligare en träningsdag i seglarskolan.
Måndagar: Som tidigare - seglarskola för barn och ungdomar under ledning av våra
instruktörer.
Onsdagar: Här kommer vi att genomföra en högre utbildning för de barn och
ungdomar som är intresserade av detta. Vi kommer också att låta våra instruktörer få
segla i jollarna för att utveckla sina färdigheter och på så sätt bli tryggare i sin roll
som ledare.
De onsdagar som klubbarna genomför "onsdagskappsegling" har vi som målsättning
från ungdomssektionen att skicka ett antal båtar!
Vi har också med hjälpt av Gert Pettersson lyckats få ett ekonomiskt bidrag från
Sparbanksstiftelsen. Detta bidrag har givit oss två nya fina ribb-båtar som kommer att
öka säkerheten i seglarskolan när utbildningen sker på vattnet.
Vi har ännu inte dragit igång året men vi har stora förhoppningar att många av
fjolårets elever väljer att fortsätta även detta år samt att vi lyckas fånga ytterligare en
skara...

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

Vi ska under trivsamma former arbeta med att förbättra och sköta om varvsområdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangera en arbetsdag på våren och en på hösten.
Bygga ut stora mastskjulet så att längre master får plats.
Förbättra brandsäkerheten genom att placera ut skåp med brandsläckare på
bryggorna.
Ordna en brandsäkerhetsdag i vår med hjälp av Räddningstjänsten i
Västervik.
Tjära portarna till mastskjulet och stora båtskjulet.
Reparera slipskjulet.
Se över bryggorna så att de är säkra.
Slutföra el-installationen i slipskjulet.
Påbörja målning av mastkran.
Ta ner träd vid miljöboden och slipen.
Lägga ner en dräneringstrumma i diket vid miljöboden.
Byta ut ett antal flytelement på y-bommarna på brygga 2.
Ytterligare förbättra säkerheten vid sjö- och torrsättningarna.
Öka medlemmarnas medvetenhet om miljöproblem rörande båtlivet.
Göra medlemmar som förvarar sin båt på varvet utan att använda den
medvetna om de nya bestämmelser som begränsar detta beteende.

Veteran
•

Social gemenskap

•

Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens

•

Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

Sektionen kommer att i likhet med år 2015 arrangera tisdags-räffar där vi
förhoppningsvis kommer att förkovra oss ännu mera i kunskaper som berikar sjölivet.
Tankar finns att även 2016 skjuta luftgevär.
Det finns också idéer om att besöka museer som kan vara av intresse såsom
Flygmuseet Malmslätt och även ett motormuseum i Motala.
Vi kommer också att stå till förfogande för andra sektioner i WSS vad gäller
arbetsinsatser.

