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WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.      www.wss.nu.       Bankgiro nr 5005-8544 

 

Plats  Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik 

Tid  Söndagen den 20 mars 2016 kl 1300 – 1630 

 

Närvaro  

 Styrelse 2015  Verksamhetsansvariga 2015 

Anders Karlzén ordf 
Jan Källmark v ordf 
Monica Sjöholm kassör 
Lars-Åke Larsson sekr 
Bo Axelsson ledamot 
Richard Nilsson ledamot 
Nils Ulmner ledamot 
 

Ingvar Arnér gästhamn 
Tomas Strömberg klubbhus 
Cecilia Klyver klubbmästare 
Jan Källmark marknad 
Jan Furemo segling 
Peter Eckerbom Skansholmen 
Jakob Elmerfjord  ungdom 
Gert Petersson varv 
 

samt ca 40 medlemmar 
 
Rolf Jakobsson har avlidit under vintern.  Ingemar Lindin berättar om vad ”Jakob” 
har uträttat för sällskapet. Anders leder medlemmarna i en tyst minut.  

§ 1 Mötets öppnande  

Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsens förslag till dagordning godkänns.  

§ 3 Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet konstaterar att endast WSS röstberättigade medlemmar är närvarande. 

Närvarolista cirkuleras och Monica tar in kontroll av matrikeluppgifterna. 

§ 4 Val av mötesordförande 

Årsmötet utser sittande, Anders att leda årsmötesförhandlingarna.

http://www.wss.nu/


  
 

2 
 

 

§ 5 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson. 

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Jakob Elmerfjord och Jonas Törngård väljs att tillsammans med 
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att fungera som rösträknare.  

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet har annonserats de tre senaste måndagarna under Klubbnytt i 
Västervikstidningen. Anslag har funnits i klubbhuset och på hemsidan. Flera 
handlingar har varit utlagda i klubbhuset i minst en vecka och längre tid än så för 
hämtning på hemsidan. 

Närvarande medlemmar konstaterar att årsmötet har utlysts på ett 
tillfredsställande sätt. 

§ 8 Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på sällskapets hemsida och 
bilägges protokollet (bil nr 1). Den föredras av respektive sektionsordförande. 

Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Anders alla som bidragit till WSS 
verksamhet under 2015. 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar lägga den till 
handlingarna. 

§ 9 Bokslut för 2015 samt revisionsberättelse 

 
Budget (tkr) Bokslut (tkr) 

 
Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 

Gemensamt 205 
 

130 
 

229 
 

138 
 Skansholmen 40 

 
5 

 
19 

 
0,6 

 Ungdom 20 
 

5 
 

22 
 

15 
 Varv 80 

 
456 

 
89 

 
466 

 Klubbhus + mat. 45 
 

0 
 

49 
 

0 
 Klubbmästeri 10 

 
10 

 
10 

 
7 

 Gästhamn 15 
 

75 
 

8,5 
 

74 
 Segling 45 

 
50 

 
27 

 
48 

 Marknad 37 
 

0 
 

40 
 

0 
 Ränta 32 

   
30,5 

   Summa 529 
 

731 
 

524 
 

748,6 
 Avskrivning 

  
-150 

   
-148,3 

 Resultat efter 
avskrivningar 

  
52 

   
74 
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Monica redovisar bokslutet. Resultatet för 2015 blev drygt 74tkr. Avskrivningar har 
gjorts med 148 300 kr. Balansräkningen visar att WSS vid 2015 års slut hade 150 
000 i likvida medel och att brygglånet sjunkit till 776 tkr. 

Kostnader i bokslut i relation till lagd budget. 

Gemensamma kostnader består av allt som inte redovisas under sektionerna. 
Högre kostnad än budget bl. a beroende på fördyrad renhållning och ett bidrag 
från föreningen till ungdomssektionen, som bokförts här, som startkapital 

Skansholmen har pga tidigare materialinköp inte använt hela sitt anslag. 

Ungdomssektionen har något överskridit budget. Peter Salomonsson har varit 
s.k. sailcoach, och utbildat ungdomsinstruktörer till den gemensamma 
seglarskolan. Även underhåll och jolleträning i simhallen har kostat. 

Varvssektionen har också överskriditsitt anslag, men måttligt med tanke på allt 
arbete som utförts. Ny utombordare har inköpts, ny elstolpe på brygga och flaggor 
till WSS mm. 

Klubbhus- och materialsektionens kostnader ligger nästan i nivå med budget 
trots inköp och installation av värmepumpar och dyr reparation av avloppspumpen 
i källaren. 

Klubbmästeriet har hållit sin budget 

Gästhamnssektionen har inte behövt hela sitt anslag. Största kostnaden är som 
vanligt inköp av förbrukningsmaterial tillsammans med klubbmästeriet. 

Seglingssektionen har inte använt hela anslaget. Färre kappseglingsdeltagare 
avspeglas på kostnaderna. 

Marknadssektionen har förutom produktion av 2 WSS-nytt också gjort en 
kalender. Roger Carlsson, vår webbmaster, har fått sitt arvode för uppdraget, och 
gjort en del arbete med hemsidan. 

Räntan har sjunkit något. 

Intäkter 

Gemensamma ligger lite över budget. Vi har fått bidrag från SSF för registrering 
av medlemmar med fullständiga personnummer i Idrottonline och LOK-stöd och 
lite högre intäkter från medlemsavgifter än beräknat. 

Skansholmen har haft en uthyrning, med intäkten från denna har tyvärr bokförts 
så att den inte syns i Skansholmens resultat.600 kr kommer från ”båkarna” 

Ungdom har fått ett bidrag från SSF för att arvodera sailcoachen. 

Varv har fått in lite mer pengar från vinterplatser, bryggplatser, mastskjul och 
arbetsplikt än budgeterat. 

Klubbmästeri har inte kunnat hyra ut till budgeterad nivå, sannolikt p.g.as våra 
uthyrningsregler. 

Gästhamn ligger i nivå med budget. 

Segling ligger nära budget, men det har blivit lite lägre intäkter pga sämre 
deltagande i kappseglingarna. 

Marknad saknar inkomster, ingen sponsring 
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§ 10  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

I sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 tillstyrker 
revisorerna att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.  

 Årsmötet beslutar 

- att fastställa årets resultat- och balansräkning samt 

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter 

Höstmötet rekommenderade att dubbelanslutningsavgiften höjs från 150 till 200 
kr och ungdomsavgiften från 175 till 200 kr. 
I båda fallen kommer därmed WSS att ha samma avgiftsnivå som WSSW. 
Årsmötet beslutar enligt höstmötets rekommendation  

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

motioner 

Samarbete med 

WSSW  

Ungdomsverksamheten har redan sedan ett år genomförts tillsammans med 
Wikingarna. Ett motsvarande samarbete har påbörjats av seglingssektionen. 

Ett möte beträffande den ekonomiska fördelningen har genomförts den 15 
mars. Avtal kommer att upprättas. 

Ungdomssektionen har haft ett konto för skolan knutet till Wikingarna. 

Seglingssektionerna får ett eget konto knutet till WSS. 

Årsmötet beslutar godkänna vidtagna åtgärder. 
 

Stadgeändring, 

Styrelse-

medlemmar  

Styrelsen föreslår årsmötet en stadgeändring med innebörd att alla 
styrelsemedlemmar ska ha ett specifikt bevakningsområde samt att alla 
sektionsordförande också ska vara ordinarie medlemmar i WSS styrelse.  

Alla styrelsemedlemmar utom WSS ordförande, ska normalt väljas på två år.  

WSS ordförande ska som hittills väljas på ett år.  

Förändringsförslag i två stadgeparagrafer bifogas protokollet. (Bilaga nr 2) 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Stadgeändringen ska bekräftas av 
höstmötet. 
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§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

motioner (fortsättning) 

Brandskydd, 

Sobergsudde 

Nils Ulmner redovisar de brandskyddsregler som gjorts med anledning av 
genomförd tillsyn. Bifogas protokollet, bilaga nr 3. 

Gert Petersson berättar att skåp med brandsläckare ska sättas upp på 
bryggorna samt att en utbildningsdag kommer att genomföras den 21 maj. 

Brandskydd, 

Skansholmen 

Peter Eckerbom redovisar de brandskyddsregler som gjorts med anledning av 
genomförd tillsyn. Bifogas protokollet, bilaga nr 3. 

 

El på Skans-

holmen 

Peter argumenterar också för att installation av 220 V blir nödvändig för att 
Skansholmen  ska kunna användas på önskvärt sätt. 

Anders redovisar en totalkostnad på ca165 tkr inkl moms för en färdig 
elanläggning på Skansholmen. Många invändningar framförs. På Arne 
Blomgrens fråga försäkrar Anders att el på Skansholmen inte är början på en 
fortsatt modernisering med vatten, avlopp, WC etc. 

Jan K har fått försäkran från kommunen om förlängda arrendeperioder. Med 
elinstallation får vi fortsättningsvis 10-årigt arrende. Längre tid om vi gör 
ytterligare investeringar. 

Elisabeth Stärner och Nilserik Hollander har båda fördjupat sig i jordabalken 
men de är inte överens om vad WSS kan få tillbaka om arrendet blir uppsagt. 

Anders försäkrar att hela investeringen ryms inom budget. 

Votering begärs och genomförs.  

För installation av 220 V elanläggning på Skansholmen röstar 40 medlemmar. 

Ingen röstar däremot. 11 medlemmar avstår. 

Anders finner att årsmötet beslutat att WSS ska installera 220 V el på 
Skansholmen. 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att avgöra om särskild konsult ska anlitas för att 
säkerställa att elinstallationen blir godkänd av brandmyndigheten.  

Renoverings-

behov, Solbergs 

udde 

Nils rapporterar att styrelsen beslutat anlita Ternstedts för att fastställa orsaker 
och föreslå åtgärder mot fuktproblemen i klubbhusets duschar.  Renoveringen 
kan inte komma igång förrän 2017. 

Cecilia beskriver att diskmaskinen behöver åtgärdas redan nu. Kanske är den 
”bara” felaktigt installerad. I annat fall behöver den bytas. 

Extern uthyrning 

av Solbergsudde 

Hur mycket klubbhuset ska hyras ut externt är en ständigt aktuell fråga. 
(Richard) redovisar styrelsens nuvarande ståndpunkt. Bifogas bil nr 5. 

Ingvar Arnér argumenterar för att öka tiden för extern uthyrning.   

Årsmötet beslutar att även fortsättningsvis avstå från extern uthyrning av 
klubbhuset på Solbergsudde under seglationssäsongen. 

Årsmötet beslutar att inte öppna parkeringsplatsen för externa 
husbilar/husvagnar. 

Årsmötet överlämnar till styrelsen att lämna tillstånd för medlemmar att parkera 
husbilar/husvagnar på varvsområdet.  
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Brygg- och 

landplatser 

Gert och Monica har tillsammans med Lars-Gunnar Ahl sammanställt ett 
regelverk för brygg- och landplatser. De rör två problemområden: Rätten till en 
bryggplats som inte användes samt båtar som lämnas kvar på land. 
Regelförslaget bifogas protokollet.  Bilaga nr 6. 

Årsmötet beslutar att det ska inarbetas i varvsreglerna men betonar att styrelsen 
bör tillämpa regelverket med mänskliga hänsyn.   

Skansholms-

jubileum 

Jan K påminner om lördagen den 13 augusti då WSS firar 100-årsjubleum på 
Skansholmen.  

Nilserik Hollander föreslår att Skansholmsbåten utrustas med passagerarbänkar 
och Magnus Ekholm erbjuder sig att frakta med tändkulebåt. 
 

Nilserik Hollander har lämnat en motion med många förslag. De behandlas 

tillsammans med verksamhetsplan och budget.  

Nilserik föreslår extra amorteringar på brygglånet med 60 tkr två år i rad för att 
spara kommande ränteutgifter. 

Bo Axelsson redovisar sällskapets avskrivningsregler. Slitage ska balanseras mot 
lånavskrivning. Samt att nuvarande och kommande medlemmar får vara med och 
betala en rättvis del. 

Styrelsen har pågående ränteöverläggningar med banken. 

Årsmötet beslutar behålla nuvarande avskrivningsregler. 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

verksamhetsåret 2016 

Respektive sektionsordförande presenterar verksamhetsplanerna för 2016. De 
bifogas protokollet (bil nr 4)  

Budget 2016 

Monica Sjöholm redovisar styrelsens förslag till budget för 2016. (tkr) 

 
Bokslut 2015 Prel. Budget 2016 

 
Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 

Gemensamt 229 
 

138 
 

228 
 

140 
 

Skansholmen 19 
 

0,6 
 

25 
 

8 
 

Ungdom 22 
 

15 
 

25 
 

15 
 

Varv 89 
 

466 
 

75 
 

450 
 

Klubbhus + mat. 49 
 

0 
 

25 
 

0 
 

Klubbmästeri 10 
 

7 
 

5 
 

4 
 

Gästhamn 8,5 
 

74 
 

10 
 

70 
 

Segling 27 
 

48 
 

35 
 

41,5 
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Marknad 40 
 

0 
 

35 
 

0 
 

Ränta 30,5 
   

27 
   

Summa 524 
 

748,6 
 

490 
 

713,5 
 

Avskrivning   -148,3    -150  

Res. Efter avskrivning   76    73,5  

 

Monica motiverar budgetförslaget: 

Gemensamma kostnader och intäkter beräknas ligga i nivå med bokslut 2015. 

Skansholmen har vanligt underhåll + färdigställande av snickeridetaljer men till 
detta finns material. Kostnader i samband med elsatsningen finns inte med i 
budget utan ligger utanför. Finansieringen för detta beslutas på annat sätt. 

Vi hoppas på intäkter från viss uthyrning. 

Ungdomssektionen i samarbete med WSSW:s ungdomssektion kommer troligen 
att ha samma kostnadsnivå som 2015. Sailcoachens arbete fortsätter och 
finansieras med bidrag från SSF.  

Dessa uppgifter var inte klara innan budgeten gjordes upp. Tillkom en knapp 
vecka före årsmötet. 

Varvssektionen har inköpt brandskåp med innehåll för bryggornas förbättrade 
säkerhet. Man skall också bygga ut det nedre mastskjulet och reparera 
sjösättningsrampen. 

Klubbhus- och material skall avvakta med att åtgärda fuktproblemen ytterligare. 
Utvärderar först redan vidtagna åtgärder (fungerande ventilation). 

Klubbmästeriet köper in förbrukningsmaterial tillsammans md gästhamnen och 
räknar med viss uthyrning. 

Gästhamnen, kostnader se klubbmästeriet, intäkterna kommer från 
gästhamnsavgifter. 

Seglingssektionen har inlett samarbete med WSSW, likt ungdomssektionen. 
Budgeteringen stämmer inte eftersom samarbetsplanerna låg klara först en kapp 
vecka före årsmötet. Tanken är att dela kostnader och intäkter lika. 

Marknad får utgifter för tidningsutgivning och webbkostnader 

Räntan förväntas sjunka ytterligare 
 

Årsmötet beslutar fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2016. 
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§ 14 Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- 

styrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar 

Sven-Olof Nilsson presenterar valberedningens förslag. I sammanställningen 
redovisas även funktionärer som kvarstår till nästa årsmöte. 

Verksamhet Namn Funktion Val Kommentar 

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Jan Källmark Vice ordf   Kvarstår till 2017 

  Lars-Åke Larsson Sekreterare   Kvarstår till 2017 

  Monica Sjöholm Ekonomiansv 1 år till 2017 Omval 

  Bo Axelsson Ledamot 1 år till 2017 Omval 

  Hjalmar Åselius Ledamot 1 år till 2017 Nyval 

  Nils Ulmner Ledamot 2 år till 2018 Omval 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Lars Hultkvist   2 år till 2018 Nyval 

  Stefan Westberg     Kvarstår till 2017 

Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 1 år till 2017 Nyval 

  Mats Lindh   2 år till 2018 Omval 

  Östen Pettersson     Kvarstår till 2017 

  Staffan Larsson     Kvarstår till 2017 

  Tomas Strömberg   2 år till 2018 Nyval 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Joy Christensen   2 år till 2018 Omval 

  
Madelene 
Hermansson 

  1 år Nyval, 

  
Christina D 
Petersson 

    Kvarstår till 2017 

  Ann Karlzén   2 år till 2018 Omval 

Marknadssektionen 
Ordnas inom 
sektionen 

Ordförande 1 år till 2017   

  Torsten Blomgren   2 år till 2018 Omval 

  Anders Björkman   2 år till 2018 Nyval 

  Wolfgang Schmeing   2 år till 2018 Nyval 

  Vakant       

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Christer Andersson     Kvarstår till 2017 

  Fredrik Holmberg   2 år till 2018 Omval 

  Bo Djerf     Kvarstår till 2017 

  Tore Källmark   2 år till 2018 Omval 

  
Ann Ingemansson 
Hultquist 

    Kvarstår till 2017 
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Skansholmssektionen  Vakant Ordförande 1 år till 2017   

  Peter Eckerbom   2 år till 2018 Omval 

  
Jan-Olov 
Andersson 

    Kvarstår till 2017 

  Tommy Albinsson     Kvarstår till 2017 

  Ingemar Wihlstrand   2 år till 2018 Omval 

  Christer Elmerfjord   1 år till 2017 Omval 

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  
Thomas 
Ragnarsson 

    Kvarstår till 2017 

  Jan Töregård     Kvarstår till 2017 

  Hjalmar Åselius   2 år till 2018 Nyval 

  Vakant       

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Tommy Bovinder     Kvarstår till 2017 

  Per-Inge Nilsson   2 år till 2018 Omval 

  Anders Viberg     Kvarstår till 2017 

  Christer Lundberg   2 år till 2018 Omval 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 1 år till 2017 Omval 

  Arne Blomgren   2 år till 2018 Omval 

  Lennart Rundberg     Kvarstår till 2017 

  Ingemar Lindin   2 år till 2018 Nyval 

§ 15 Val av revisorer 

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag: 

Revisorer Bruno Blomberg Ordförande 1 år till 2017   

  Ingemar Hellberg Ordinarie 1 år till 2017   

  Britt-Louise Källmark Suppleant 1 år till 2017   

  Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2017   

 

§ 16 Val av valberedning 

Årsmötet utser ny valberedning genom omval: 

Sven Olof Nilsson Ordförande 
Ann Ingemansson   
Arne Blomgren   

§ 17 Övriga ärenden 

På Nilseriks Hollanders fråga rapporterar Arne Blomgren kommunens inställning 
till friköpande av marken på Solbergsudde. Kommunen är inte beredd att sälja 
eftersom man fortfarande arbetar med exploateringsplanerna för området. 
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Monica beskriver hur medlemmen kan ändra egna uppgifter i BAS-K och 
påminner om vikten av att hålla mailadressen aktuell. 

Viktigt att Monica får in måtten på alla båtar för att avgifterna ska bli rättvisa, 

Ordningen är inte tillräcklig i mastskjulet. Årsmötet beslutar om allmän skärpning. 

Monica begär att inom något år få bli avlöst på posten som ekonomiansvarig. 

Jan F överlämnar WSS vandringspokal till Bosse Djerf för bästa prestationer på 
främmande banor under 2015 
 

§ 18 Överlämnande av ordförandeskap 

Anders Karlzén tackar för förtroendet att leda WSS ytterligare ett år. 

§ 19 Avtackning mm 

Anders tackar avgående Richard Nilsson för det arbete han lagt ned inom 
styrelsen.  

§ 20 Avslutning 

Omvalde ordföranden Anders Karlzén förklarar årsmötet avslutat. 

 

Anders Karlzén, mötesordförande  Lars-Åke Larsson, sekreterare 

   

Jakob Elmerfjord, justeringsman  Jonas Törngård, justeringsman 
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Verksamhetsberättelse 2015  Bilaga nr 1 

Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas ledningsgrupper 
samt redovisas väsentligare åtgärder under året.  
 
 

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 

  Jan Källmark Vice ordf 

  Lars-Åke Larsson Sekreterare 

  Monica Sjöholm Ekonomiansv 

  Bo Axelsson Ledamot 

  Richard Nilsson Ledamot 

  Nils Ulmner Ledamot 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 

  Lars Hultquist   

  Stefan Westberg   

 
Denna sommar inleddes ganska kylig så som föregående år. 
Det var inte många båtar som besökte vår klubb innan semestermånaderna 
började. 
2015 hade vi 370 gästnätter vilket kan jämföras mot 2009. Då vi hade den bästa 
besöksfrekvensen hittills med hela 483 gästnätter. 
Detta gav ett resultat 74 000:- 
Jag har fått rapporter från gästhamnsvärdarna att många gästande båtar 
poängterar att de uppskattar vår klubb. Varav flera återkommer år efter år. 
En del har tyckt till om att vi borde bl.a skaffa tvättmaskin som skulle vara 
placerad vid duscharna. 
I höst har vi tagit hem cyklarna för översyn så de ska vara i gott skick till 
sommaren 2016. 
 
 

Klubbhussektionen Thomas Strömberg Ordförande 

  Mats Lindh   

  Östen Pettersson   

  Staffan Larsson   

  Kenneth Hansson   
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För att minska elförbrukningen i klubbhuset har två luftvärmepumpar 
installerats. 

I maj slutade avloppspumpen att fungera och fick renoveras, orsaken var 
att avloppsslangen hade lossnat från avloppsbrunnen. 

Duschutrymmen har mögelsanerats och målats. Ventilationen har 
renoverats och nya filter har installerats. Sju elradiatorer är utbytta. En 
utredning beträffande orsakerna till fukt och mögel i duschutrymmen och 
källare pågår. Bl.a. ska Anticimex mäta om fukten kommer utifrån eller 
från duscharna. 

Anticimex har lagt ut råttgift i källaren. 

Vattenkranen i köket är utbytt. 

Fönster har målats. 

Brandtillsyn har genomförts (se tillsynsprotokoll) och initierat bl.a. att en 
brandskyddsansvarig utsetts samt utrymningsplan, brandvarnare, skyltar 
vid brandsläckare, timer för elartiklar i kök, borttagning av barnsäkring vid 
utrymningsdörr.  

Nycklar: 25 A-nycklar och 146 B-nycklar är i omlopp, 0 A-nycklar och 14 
B-nycklar finns i lager. 

Klubbhuset har varit uthyrt vid fyra tillfällen. 
 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 

  Joy Christensen   

  vakant   

  Christina D Petersson   

  Ann Karlzén   

 
Aktiviteter som anordnats under året 2015 
 

 28 februari hölls en föreläsning av forskare från Göteborgs 
Universitet på Solbergsudde om bottenfärger samt 
fördelar/nackdelar med spolplatta. Klubbmästeriet anordnade fika. 

 Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet den 15 
mars. 

 Arbetsdag på varvet den 23 maj. Klubbmästeriet höll i 
storstädningen av klubbhuset samt bjöd på sopplunch.   

Sjösättningsfest anordnades på kvällen. 

 Midsommarfest hölls på Solbergsudde p.g.a. dåligt väder. På 
kvällen dukades det upp för kvällens grillfest i klubbstugan. Stor 
uppskattning av gästande båtar som också var med och firade.
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 Arbetsdag på Skansholmen. Klubbmästeriet stod för lunchen och 
på kvällen dukades det upp för kräftskiva i stora salen. 
”Skeppsgossarna” stod för underhållningen, vilket är mycket 
uppskattat! Premiär på WSS-sången, en nyskriven låt för WSS, 
text och musik av Håkan Sterner. Detta år slog vi nog rekord 
sedan mycket länge sedan med 50 personer på kvällen. Som 
vanligt bjöds det på kaka till kaffet. 

 Höstmöte med fika. 

 2:e advents fika med glögg på Solbergsudde 

Därutöver har sektionen: 

 Städat och rensat i köket på Solbergsudde. 

 Köpt in förbrukningsmateriel till klubbhuset tillsammans med 
gästhamnen. 

 Iordningsställt och uppdaterat städlistor med städinstruktioner 

 Hyrt ut klubbhuset 
 

Marknadssektionen Jan Källmark Ordförande 

  Torsten Blomgren   

  vakant   

  Annika Boman   

  vakant   

 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 

 Ann Ingemansson   

 Christer Andersson  

 Fredrik Holmberg  

 Rolf Herrström  

 Bo Djerf  

 Tore Källmark  

 
Årets seglingssäsong är avslutad och hög tid för en summering, där vi i 
år endast satsat på de traditionella kappseglingarna. 
Säsongen startade i början på juni med WSR-Westerviks Shorthanded 
Race och avslutade med Byxelkroken under september. 
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WSR – Westerviks Shorthanded Race, 6 – 7 juni  
Under sista veckan före vårt för 6:e året i rad planerade tävlingen 
Westerviks Shorthanded Race var endast 6 båtar anmälda, 
varför vi i sista stund fann oss nödgade att ställa in tävlingen. 
Tävlingsformen med endast 2 man i besättningen har sedan starten 
2010 med över 20 startande båtar alltmer minskat och lyckas vi inte 
vända trenden till kommande säsong  tappar vi en mycket spännade och 
lärorik tävling. 

VisbySeglingen gick i år av stapeln helgen 7-9 augusti 

8 båtar kom till starten på Skansholmen på fredag eftermiddag kl 16:00. 
SV vind ca 5-7 m/s och solsken, som övergick i månsken. Första båtarna 
kom i mål i Visby strax före Kl 23:00. 

Lördagen innehöll besök på medeltidsmarknaden och sen eftermiddag / 
kväll intogs gemensam middag. 

Söndagens segling innställdes pga utebliven vind 

Resultat: 1:a Jan Källmark S 30                     3 poäng 

                2:a Stefan Jonson Rival 22              5 poäng 

               3:a Lars Gigård                                8 poäng 

               4:a Arne Bernström Crown 39  11 poäng 

               5:a Ingemar Olofsson Contrast 38 12 poäng 

 

WesterviksMästerskap / KlubbMästerskap, 5 september 

 
Arrangerades i år av Wikingarna även här noterades en klar minskning 
av antalet båtar. Endast 10 båtar på starlinjen, 6 från Wikingarna och 4 
från WSS. 
 
WM/KM avgjordes under lördag f.m på Skeppsbrofjärden samt 
Lucernafjärden 
Tävlingsledningen hade tur med vädret, friska vindar och inget regn 
gjorde seglingen till en trevlig och utslagsgivande tävling 
 
Vann och därmed Westerviksmästare tillika klubbmästare för Wästerviks 
segelsällskap Wikingarna gjorde Per Larsson,Klubbmästare för WSS 
blev Erik Ragnarsson. 
 
Tävlingsledningen tackar för en väl genomförd tävling och gladdes extra 
mycket åt att ungdomar från respektive klubb placerade sig så bra, 
snyggt jobbat. 
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Resultat: 1. Per Larsson  BB10 WSSW 
 2. Bengt Janssen 2-Krona WSSW 
 3. Mikael Albinsson Scampi WSSW 
 4. Kaj Heed  Mustang Jr WSSW 
 5. Henning Lindeberg 2-Krona WSSW 
 6. Erik Ragnarsson 606 WSS 
 7. Håkan Lerman Linjett 35 WSSW 
 8. Fredrik Norberg Comfort 26 WSS 

 9. Björn Liffner Rival 22 WSSW 

 
WSS Klubbmästare: Erik Ragnarsson med besättning & pappa Thomas 

 

Byxelkroken, den 47:e årgången seglades den 19 – 20 september 
 
Årets Byxelkroken blev en mycket växlande historia med varierande 
väderförhållanden, friska SW-vindar på 10-12m/s under lördagen och 
svaga vindar med spinnakersegling under nästan hela söndagen. 

Totalsegrare blev Johan Larsson Linköping i sin Inferno 29. Tvåa Roffe 
Eriksson OneOff från Visby och trea blev Jonas Claesson WSS J-105. 

 
Lördagens segrare: Jonas Claesson med besättning 
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Totalsegraren Johan Larsson Linköping 
 

Externa seglingar, några WSS: are har dessutom varit utanför klubben 
och kappseglat: 
 
 
Bosse Djerf  Seapilot Two Star Baltic Race 
  Hyundai Cup 
  Navigare Race Week 
 
Lars-Gunnar Ahl Seapiot Two Star Baltic Race 

 
Hans Asklund 2,4 mR 
 
Östen Petersson 2.4mR 

 
Jonas Claesson Fastnet Race 
  Seapilot Two Star Baltic Race 
 
Magnus Stålgren Fastnet Race 
 
Thomas Ragnarsson Seapilot Two Star Baltic Race 
    

 

Skansholms-

sektionen 
 Vakant Ordförande 

 Peter Eckerbom  

  Jan-Olov Andersson   

  Tommy Albinsson   

  Ingemar Wihlstrand   

 Christer Elmerfjord  
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Från april 2015 har vi fortsatt med förbättringsarbetet på Skansholmen. 
Räckena runt huset är på plats men fortfarande saknas ”kryssen”. Allt 
virke grundmålades och monterades vilket var ett tidsödande projekt 
eftersom ingen vinkel är den andra lik. Till detta kom det årliga arbetet 
med storstädning på våren, flytbryggor renskrapades, oljades och 
sjösattes.  Bojar placerades ut på respektive plats . Rivningsvirket 
samlades ihop och transporterades till varvet.  Sjövattenpumpen till köket 
gick inte att laga, så en ny är på plats.  Tack var alla frivilliga krafter fick vi 
klart ovanstående till det årliga midsommarfirandet på Skansholmen. 
(Stort tack till alla Er som hjälpte till) 

Dagarna innan midsommar införskaffades en grill med bänkar och tak 
som placerades i Dassviken. Dessvärre blåstes midsommarfirandet på 
Skansholmen av på grund av blåst och ihållande regn. Istället firades 
midsommarafton i Klubbhuset på Solbergsudde. 

2015-08-22 hade vi den årliga arbetsdagen på Skansholmen  vilken 
avslutades med en trevlig kräftskiva på kvällen.   Följande arbete blev 
utfört under arbetsdagen: altanräcken runt uteplatsen skrapades och 
målades, bastun oljades in med terpentin/tjära, jollerampen lagades och 
flytbryggan sjösattes inför seglarlägret, några träd fälldes, vattbrädan och 
sidobräderna vid loftgången monterades, dasset  och redskapsboden 
målades,  bänkar hämtades från varvet och lagades  och oljades in, bord 
och stolar skrapades  och målades mm.                                                                        
Klubbmästerit bjöd på korv med bröd. Eftermiddagen tillbringades vid 
båtarna med bad under klarblå himmel och avkoppling inför kvällens fest.  
På Kräftskivan underhöll trubadurerna Håkan S, Tore K, Jan F med sång 
och musik. (dom är fantastiskt duktiga, stämningen var på topp!) Det var 
en bra uppslutning, 12 segelbåtar vid långbryggan och 6 segelbåtar i 
Dassviken. 

2015-09-22 var Räddningstjänsten på Skansholmen och gjorde brandsyn. 
(Tillsyn enligt 2 kap 2§ Lagen om skydd mot olyckor).                                                                                                                                     
2015-10-16 Tillsynsprotokoll från Räddningstjänsten.  Kort 
sammanfattning av innehållet i protokollet: Brandskyddsansvarig måste 
utses och minst en till ur organisationen bör utbildas. Vägledande 
nödutrymningskyltar saknas, handbrandsläckare ska kontrolleras eller 
bytas, utrymningsvägar ska ses över och utrymningsplaner ska tas fram. 
Verksamheten har en fast gasolanläggning vilken är tillståndspliktig enligt 
Miljö- och byggnadskontoret (klubben har idag inget tillstånd för 
gasolanläggningen).  Automatiskt brandlarm ska vara installerat och vid 
övernattning bör utrymningslarm för tidig varning vara installerat. 
Utrymningslarmet bör kunna utlösas manuellt. Fönster får inte finnas 
under utrymningsplattformen. Lösning: Brandklassat glas samt bör 
fasadstegen ersättas med en riktig trappa.                                                                               
Dessa åtgärder måste göras om vi ska kunna använda Skansholmen som 
klubbholme och för eventuell uthyrning. 
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Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 

 Thomas Ragnarsson   

  Jan Töregård   

  Vakant   

  Vakant   

Ungdomssektionen har det gånga året bedrivit seglarskolan tillsammans 
med Wikingarna. Basen har varit Notholmen, mycket för att det finns mer 
öppet vatten att tillgå i direkt anslutning till sjösättningsrampen. 

Totalt har vi haft 29 barn och ungdomar med mycket högt deltagande. 
Utöver detta har vi bedrivit sommarläger med totalt 36 deltagare under 
tre veckor. 

Vi har haft 10 stycken instruktörer till vårt förfogande. 

För det mesta har det rullat på mycket bra! Det ända större bekymret har 
varit våra säkerhetsbåtar. Från WSS har vi haft tre stycken båtar. WSS1, 
WSS3 samt WSS4. Båt WSS1 fick för året en ny motor vilken varit 
toppen, tyvärr hamnade den på en båt som redan innan sjösättningen 
borde varit utdömd! 

Motorerna på WSS3 och 4 har också haft lite bekymmer. De har gått 
ojämnt och varit svårstartade. Vi hade båtarna en sväng till Huges 
Marina för service men de verkade inte vilja hjälpa oss. De höll båtarna 
under en mycket lång tid, vi fick själva ringa och kolla hur det gick för 
dem och tillslut fick vi tillbaka dom, dock med samma bekymmer! 

Det har varit skönt att kunna dela ansvaret för seglarskolan med Mikael 
"Tjalle" Albinsson som är ansvarig på Wikingarna. 

Under senhösten har Thomas Ragnarsson varit till stor hjälp med att 
hålla ihop gruppen genom att han hållit i olika teoritillfällen som lockat allt 
ifrån yngre optimistseglare och upp till instruktörer.  

Vi ser med spänning fram emot kommande år! 
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Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 

  Tommy Bovinder   

  Per-Inge Nilsson   

  Anders Viberg   

  Christer Lundberg   

Intresset för att hålla varvet i gott skick har varit stort hos medlemmarna. 
Det har varit lätt att samla kamraterna till arbetsdagarna och allt 
väsentligt har blivit gjort. 

Tack alla som jobbat! 

Detta utfördes under 2015: 

 Olja brygga 1 och 2 före sjösättningarna.  

 Arrangera två arbetsdagar. 

 Se till att alla y-bommar förses med trekantiga trädäck bl.a. av 
säkerhetsskäl.  

 Bygga en elstolpe vid bryggan nedanför klubbhuset. 

 Byta en flaggstångslina. 

 Måla slipvagnarna.  

 Förbättra säkerheten på bryggorna samt på Skansholmen. 
(Frälsarkransar, kastlinor, båtshakar placerades ut på lämpliga ställen.) 

 Genomföra ett försök att hålla båtbottnar rena utan användning av 
giftfärg.  

 Personliga projekt – diverse målning. 

 Bygga ut trädäcket bakom klubbhuset med handikappramp.  

 Bygga två trappor i slänten vid bensinskjulet.  

 Köpt in en 9,9 hk motor till WSS 1 för ungdomssektionens räkning.  

 Mastkran och lyftkran har besiktats av expert och befunnits vara pålitliga. 
 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 

  Arne Blomgren   

  Lennart Rundberg   

  Tore Lundström   

 

Sektionen har arrangerat regelbundna tisdagsträffar i klubbhuset där ett 
antal, tyvärr bara män umgåtts över lite kaffe och samtalat om än det ena 
och det andra. Kunskap och erfarenheter har de närvarande fått ta del av. 
Vid ett tillfälle så träffades vi i Västerviks Skyttegilles Luftvapenhall och där 
fick vi tillfälle att skjuta luftgevär. 
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Vi har fått lära oss att göra sjömansarbeten som att tränsa flaskor, slå 
knopar och lite annat nyttigt för sjöfolk. 
Antalet deltagare vid varje träff har varit mellan 10 – 15.  

 

Stadgeändring (bilaga nr 2) 
 

Nuvarande text Föreslagen text 

25 § 

Styrelsen består av ordförande samt 
sex övriga ledamöter där både män och 
kvinnor bör vara representerade. 
Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör och de 
övriga befattningshavare som behövs. 

Samtliga sektionsstyrelseordförande 
deltar i styrelsens arbete men utan 
rösträtt. 

Styrelsen får utse person till adjungerad 
ledamot. Sådan ledamot har inte 
rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
Adjungerad ledamot får utses till befatt-
ning inom styrelsen. 

25 § 

Styrelsen består av ordförande samt 
elva övriga ledamöter där både män 
och kvinnor bör vara representerade. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare, 
kassör och de övriga befattningshavare 
som behövs. 

Samtliga sektionsstyrelseordförande är 
också ordinarie medlemmar i WSS 
styrelse 

Vid behov ska styrelsen inom sig utse 
en vice ordförande. 

Styrelsen får utse person till adjungerad 
ledamot. Sådan ledamot har inte 
rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
Adjungerad ledamot får utses till befatt-
ning inom styrelsen. 
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Västerviks Segelsällskap,  WSS riktlinjer för brandskydd. (Bilaga nr 3) 

 
Skyldighet enligt lag 
 
Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte 
Räddningstjänstlagen. 
Lagen innebär att WSS i egenskap av fastighetsägare ska 
arbeta systematiskt med brandskydd 
göra vad vi kan för att förhindra att det börjar brinna 
informera om utrymningsvägar 
Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som 

kan vidtas om olyckan skulle vara framme. 
 
Systematiskt brandskyddsarbete 
Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att 

 genomföra en årlig protokollförd brandskyddsinspektion 

 utse ansvariga för denna inspektion, som säkerställer att även utrustning för släckning och 
uppmärkning med godkända skyltar finns på lämpliga platser. 

 säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade 

 informera om de brandskyddsregler som gäller 

 verka för att medlemmar och gäster ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse 
så att alla kan bidra till en god säkerhet 
 
Särskilda riskområden och riskbeteenden 

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden: 
1. Inget får förvaras eller placeras i lokalerna som blockerar eller försvårar utrymning vid en 

eventuell brand. 

2. Se till att brandfarliga vätskor och kemikalier förvaras i så liten mängd som möjligt och 
endast på lämpliga platser 

Åtgärder vid brand 

UTRYM – LARMA (112) – SLÄCK 

Samlas på uppsamlingsplatsen för att kontrollera att alla har kommit ut. 

Informera även områdesansvarig, brandskyddsansvarig och styrelsens ordförande 

Ansvar 
Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet och har delegerat till: 

Brandskyddsansvar Skansholmen, Jan Källmark 

Brandskyddsansvar klubbhuset Solbergsudde, Nils Ulmner 

I den övergripande skyddsorganisationen som gör riskanalys och värdering över 
föreningens verksamheter ingår även ansvariga för Skansholmen, Solbergsudde och varvet  
Sammankallande är …. 

Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha 
förorsakat eller förvärrat en skada.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM
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Bilaga nr 4 

Verksamhetsplan 2016 

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.
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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 Aktivitet Var Vad ska ordnas Info  Vem 

20 mars Årsmöte Solbergsudde Kaffe mackor   

14 maj Arbetsdag 
Storstädning 

Solbergsudde Organisera 
storstädningen 
Sopplunchen (15 kg 
soppa 40 pers) 

Annonsera 
storstädning 

 

14 maj Sjösättningsfest Solbergsudde Dukning 
Grillkol, tändvätska 
Välkomstdrink 

Annonsera  

? Brandutbildning Solbergsudde Kaffe mackor   

28 maj Arbetsdag Skansholmen ?   

24 juni Midsommarfest 
Grillfest 

Skansholmen Snöre till stången, 
midsommartårta, 
Tipspromenad, dans 
runt stången 
Duka, grillkol, 
tändvätska 

Annonsera  

13 augusti 100 års fest Skansholmen    

27 augusti Arbetsdag 
Kräftskiva 

Skansholmen Korv, bröd, pot.sallad 
Duka, kaka, 
sånghäften 

Annonsera  

 Höstmöte Solbergsudde Kaffe och smörgås   

4 december Adventsfika Solbergudde Kaffe, glögg, fika Annonsera  

 

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 
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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 

Upptaktssegling 

 
18 maj, 1 juni, 15 juni, 17 aug, 24 aug, 31 aug 
 

10-11 juni Wiking Race 

6-7 augusti Visbyseglingen 

26-28 augusti SM i 2-krona 

3 september WM/KM 

24-25 september 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. 
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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... 
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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. 
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Extern uthyrning (festvåning) Solbergsudde. Bilaga nr 5. 
 
Allmänt; 
WSS bedriver sedan lång tid tillbaka "gästhamnsverksamhet" i vår hamn. Vi 
har även tidigare hyrt ut Solbergsudde som festvåning externt detta 
avslutades efter beslut på årsmötet 2014. Detta beslut påverkade dock ej 
säsongen 2014 då flertal uthyrningar redan var kontrakterade. 2015 var första 
säsongen utan extern uthyrning. 
 
Gästhamn/Festvåning; 
Då många av båtgästerna stannar hos oss beror det enligt dem själva på den 
fina hamnen, miljön, naturen och att det är lugnt. Vid uthyrning av festvåning 
förekommer störande ljud och aktiviteter mycket sent på nätterna. Detta 
uppfattas ej som positivt av våra båtgäster. 
Sanitära utrymmena är ej heller dimensionerade för en kombination av dessa 
verksamheter. Vi har idag 4 toaletter och 4 duschar. Det är ej tillräckligt om vi 
har 10 gästbåtar i hamnen med i snitt 3 personer dessutom medlemmar som 
finns i båtarna, kanske ett 10-20 personer. Lägger man sedan till 70-80 
personer från festvåningen fungerar det ej. 
Våra båtgäster (och vi själva) tycker inte det är särskilt trevligt att exempelvis 
duscha när festvåningsgäster hela tiden springer på toaletterna och inte 
stänger dörrar efter sig. 
Gästhamnsvärden måste dessutom vara igång vid 6-tiden på morgonen och 
städa duschar/toaletter så dessa är fräscha när båtgästerna vaknar. Det ingår 
att de som hyrt "festvåningen" skall städa efter sig, men jag har aldrig sett 
någon av dem som överhuvudtaget har städat nedre våningen och ej heller 
tidigt på morgonen. Det har gästhamnsvärden fått ta på sig, vilket ej ingår i 
dennes arbetsuppgifter. 
 
 
 
Valet; 
Således måste vi utöver att välja om vi skall ha extern uthyrning av 
Solbergsudde i första hand välja om vi skall ha gästhamnsverksamhet eller 
festvåningsverksamhet. 
Det fungerar ej med båda verksamheterna. 
 
Ekonomi; 
Vid kontroll inför beslutet vid årsmötet 2014 hade vi genomsnittliga intäkter 
under föregående 5-årsperiod enligt nedan: 
Festvåning10-20.000 kronor/år 
Gästhamn60-70.000 kronor/år 
Om vi, av ekonomiska skäl, måste öka våra intäkter, föreslås att vi tillskapar 2-
4 platser för husvagnar/husbilar, förslagvis på övre plan. Dessa kan då 
hanteras av gästhamnsvärden och vi tar in samma avgift som för gästbåtarna. 
Detta bör kunna tillföra vår verksamhet ca. 10.000 kronor/år efter en 
uppstartningsperiod. 
Styrelsen ser även, om beslut tages avseende el på Skansholmen, stora 
möjligheter att erhålla intäkter genom uthyrning av fastigheten för bröllop, 
fester m.m. 
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Affärsverksamhet; 
Vi bör, för att undvika skattemyndigheten ökar sin uppmärksamhet på oss, 
hålla "affärsverksamheten" på en så låg nivå det är möjligt. 
Gästhamnsverksamheten har vi "traditionellt", tillsammans med många andra 
klubbar, och denna affärsverksamhet tycks inte väcka skattemyndighetens 
intresse i dagsläget. Blir däremot affärsverksamheten för vidlyftig finns risken 
att vi blir momspliktiga med allt vad det innebär. 25% höjning av vinterplatser, 
båtplatser m.m. på en gång vilket drabbar alla medlemmar. 
 
Slitage; 
Gästhamnsverksamheten förorsakar ett mindre förhöjt slitage på 
toaletter/duschar. 
Festvåningsverksamheten ökar slitaget i klubbhuset högst markant. 
Uppskattningsvis står denna verksamhet för 50% av slitaget i klubbhuset. 
 
Medlemsnytta; 
Gästhamnsverksamheten tillför WSS ett bra ekonomiskt tillskott. Det påverkar 
ej heller den enskilda medlemmen i någon nämnvärd negativ mening. 
Däremot kan man se fördelar med att "båtfolk" rör sig i hamnen under stora 
delar av dygnet vilket säkert påverkar risken för stölder/inbrott i båtar positivt. 
Festvåningsverksamheten tillför WSS ett jämförelsevis mindre ekonomiskt 
tillskott. Det har dock en stor negativ påverkan på den enskilda medlemmen 
då vi ej kan utnyttja "vårt" klubbhus. Ljudstörningar, tillgång till dusch/WC 
m.m. Detta märker ej de som bara "parkerar" båten på Solbergsudde utan det 
är vi som kommer från andra orter som ser/hör detta. 
En eventuell utökning av verksamheten med några platser för 
husvagnar/husbilar bedöms ej påverka medlemsnyttan mer än befintlig 
gästhamnsverksamhet. 
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Tillägg till varvsreglementet. Bilaga nr 6 

Regler för innehav av bryggplats på WSS 

 Medlem som innehar en bryggplats på WSS är alltid betalningsskyldig, även om platsen 

av skilda skäl inte används. Detta för att behålla rätt till plats vid WSS bryggor. 

 Kan platsen hyras ut återbetalas platshyran med avdrag 500 kr (administration och 

merarbete). 

 Andrahandsuthyrning får bara ombesörjas av WSS. Ingen privatuthyrning tillåts. 

 Om medlem inte avser att använda platsen kommande säsong skall detta meddelas 

klubbens bryggansvarige och kassör senast 31 december före instundande segelsäsong.  

 WSS bryggansvarige kan omfördela platserna när ett sådant behov uppstår. Man kan 

därför inte göra anspråk på en viss bryggplats år efter år.  

 

Hur komma tillrätta med landliggarna? 

Åtskilliga båtklubbar och varv runtom i Sverige har problem med båtar som blivit liggande på land 
under längre tid. Eftersom många 60-80-talsbåtar är nedgångna, övergivna och i vissa fall 
värdelösa blir de ett problem. Att skrota en plastbåt kostar idag ca 1000 kr per ton plus frakt till 
destruktionsanläggningen.  

Säsongen 2015 var fjorton båtar kvar på land på Solbergsudde. Flera har inte sjösatts på mer än 
fem år. WSS varv är till för aktiva båtägare som använder sina båtar.  Därför är båtar som i åratal 
ligger på land ett problem och en risk för oss. 

  

Varför bör dessa båtar flyttas?  

 Den främsta orsaken är att vi har stor efterfrågan på vinteruppläggningsplatser. Det är 

trångt.  

 Det är risk att båtarna blir kvar, t ex efter att ägaren blivit sjuk eller avlider.  

 WSS riskerar kostnader för flyttning eller skrotning. 

 Det ger en signal om att det är ok att använda WSS som ”parkeringsplats” för båtar. 

Dispens från sjösättning 1:a året 

1. Båtägaren meddelar varvschefen orsaken till att båten inte ska sjösättas. 

2. Varvschefen vidtalar styrelsen som beslutar om dispens såvida godtagbara skäl finns.  

3. Båtägaren betalar vinteravgift.  

 

 

Dispens från sjösättning 2:a året. Depositionsavgift. 

Samma regler som ovan, men båtägaren betalar dessutom en depositionsvgift till klubben för 
ev framtida behov av bortforsling och skrotning av båten. (Avgiften beräknas på båtens vikt och 
fonderas. Avgiften är för närvarande 12.000 kr för båt upp till 3 ton. Vikt därutöver debiteras med 
1000 kr/ton.)  
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Westerviks Segelsällskap och båtägaren undertecknar ett kontrakt som klargör gällande regler 
och som garanterar att depositionsavgiften återbetalas om båten sjösätts eller forslas bort av 
ägaren senast 31 augusti fjärde året.  

3:e och 4:e året 

Samma regler som första året på land. Det fjärde året skall båten flyttas från varvet senast 31 
augusti. Om flyttningen och destruktionen av båten understiger depositionsavgiften återbetalas 
mellanskillnaden till ägaren. 

  

Förslag till beslut: 

WSS är till för båtägare som använder sina båtar.  Därför bör årsmötet besluta att båtarna i 
princip skall sjösättas varje år. Av olika orsaker kan naturligtvis båtägaren bli förhindrad att 
sjösätta, t ex vid sjukdom, arbete med båten på land eller av andra personliga skäl. Dock får 
ingen båt förvaras på land på WSS varv mer än maximalt fyra (4) år, enligt ovanstående.  
Därefter skall den flyttas.  

Observera att det är styrelsen som avgör om godtagbara skäl för landförvaring finns.  
 


