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Plats  Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik 
Tid  Söndagen den 17 mars 2013 kl 1300 – 1600 
 
Närvaro  
 avgående styrelse  avgående verksamhetsansvariga 

 
Anders Karlzen ordf 
Elisabeth Stärner v ordf  
Monica Sjöholm kassör 
Lars-Åke Larsson sekr 
 

Ingvar Arnér gästhamn  
Håkan Stärner klubbhus 
Gert Petersson varv 

Samt ca 50 medlemmar 

Parentation 
Ordföranden Anders Karlzén påminner om att en gammal WSS-medlem har lämnat 
oss sedan höstmötet. Det är Lars Hemlin. Mötesdeltagarna hedrar honom med en tyst 
minut.  

§ 1 Mötets öppnande  
Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt 
välkommen riktas till de medlemmar som deltar i WSS årsmöte för första gången. De 
presenterar sig för oss. 

§ 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. 

§ 4 Val av mötesordförande 
Årsmötet utser Thomas Ragnarsson att leda årsmötesförhandlingarna.  

§ 5 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson. 

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Hans Mörk och Richard Nilsson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera 
årsmötesprotokollet samt att fungera som rösträknare.  
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§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet har annonserats de tre senaste måndagarna under Klubbnytt i 
Västervikstidningen. Anslag har funnits i klubbhuset och på hemsidan. Alla handlingar 
har varit utlagda i klubbhuset i över 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. Den föredras av Anders och Gert samt några sektionsordföranden. 

Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Thomas alla som bidragit till WSS 
verksamhet under 2012. 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar lägga den till handlingarna. 

§ 9 Bokslut för 2012 samt revisionsberättelse 
Monica Sjöholm, som varit kassör under året, kommenterar kostnaderna under 2012. 
Fler uppgifter återfinns i bilagan verksamhetsberättelse. 
 
Direkta kostnader  

• Medlemsavgifter till SSF mfl 
• Styrelsekostnader 
• Sektionernas kostnader 

 Några exempel: 
Skansholmen 27 500 

  Långa bryggan 19 000 
 Varvet 151000 
  Nedre plan 60 000 
  Elanläggning 46 000 
 Segling46000 
  Priser 12 000 
 Marknad 27000 
  Tidning 19 000 
  Webbkostnader 8 000 
 Klubbhus o mat 85 000 
  Låssystem 30 000 
  Begagnade motorer 25 000 
  Bensin 11 600 
Övriga  
 Några exempel 
 Arrenden 
 El, vatten och renhållning 
 Representation 
 Kontor, porto 
 Försäkringar, Bankkostnader 

Hans Mörk ifrågasätter varför helt avskrivna tillgångar redovisas i bokslutet men får 
inte medhåll av alla. Årsmötet uppdrar till styrelsen att utreda frågan.  

Hans Mörk föreslår att fakturering till medlemmarna ska göras med mail för att spara 
porto och papper. 

Årsmötet beslutar lägga ekonomiinformationen till handlingarna 
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Årsmötet uppdrar till styrelsen att disponera årets överskott i budgeten för 2013. 

§ 10  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
I sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 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 2012 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter 
På styrelsens förslag rekommenderade höstmötet en avgiftsförändring: 

• Kvadradratmeterpriset för vinterliggare höjs från 25 kr till 35 kr. Höjningen 
motiveras av kommande utgifter för spolplatta och sjösättningskajen. 

• Övriga avgifter föreslås oförändrade. 

Årsmötet beslutar att fastställa avgifterna för 2013. 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 
verksamhetsåret 2013 

Anders Karlzén går igenom verksamhetsplanen och får därvid hjälp av de 
verksamhetsansvariga. Verksamhetsplanen bifogas protokollet 

SA Nilsson påminner om att en friggebod för ungdomssektionen redan finns och kan 
sättas i stånd i stället för att köpa en ny. 

Budget 2013 
Monica Sjöholm redovisar styrelsens förslag till budget för 2013. Se även 
uppställningen sist i verksamhetsplanen. 

Gemensam intäkter och kostnader hålls i stort oförändrade så länge avgifterna är 
oförändrade (inträdes- och medlemsavgifter + ränta på brygglånet) 
 
Skansholmssektionen  

Förutom vanligt underhåll som brukar kosta c:a 15000 kr finns stort reparations-behov. 
Ev kostar bara materialet för detta 100 000 kr. Beroende på hur medlemmarna ställer 
upp och jobbar påverkas utgifterna och behovet av extern arbetskraft. Budgeterade 65 
000 kr är troligen i underkant. 
Hyresinkomsterna kommer att bli låga under ombyggnadstiden. 
 
Ungdom  

Stor satsning behövs för att förnya verksamheten. Resurser krävs på materialsidan för 
tex. lämplig följebåt.  
Inget läger, vilket gör intäktssidan för högt räknad. 
 
Varvssektion 
Färdigställande av elsatsningen 35 000 kr. 
Intäkterna ökade med 25 000 jämfört med det preliminära bokslutet från höstmötet 
2012 pga ökad vinterplatsavgift med 10 kr per kvadratmeter 
 
Klubbhus: bland annat målning och reparation motorer 
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Klubbmästeri o gästhamn: kostnader som vanligt. Intäkterna kan vara underskattade 
 
Segling: lite färre seglingar än 2012 vilket ger mindre kostnader o intäkter  
 
Marknad: webbkostnader och två nr av WSS-nytt. 
 
Resultatet kan vara för högt räknat på grund av att Skansholmsläger inte kommer att 
anordnas 2013 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att justera budgeten med hänsyn till uteblivna 
inkomster från Skansholmslägret. Därefter beslutar årsmötet att fastställa föreslagen 
verksamhetsplan och budget för 2013. 

 
Årsmötet ajourneras för (prisutdelning och) fika 

§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner 

a. Renovering av brygg-elen 
Ingvar lämnar en lägesrapport. Det ska bli jordfelsbrytare i varje stolpe samt 10 A 
automatsäkringar. Arbetet ska vara klart till sjösättningen. 

b. Placering av skänkt flytbrygga 
Gert redoviser några  användningsområden för den ”nya” flytbryggan vid 
Solbergsudde och förklarar varför den inte kan användas på Skansholmen. (för 
stora påfrestningar) 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att arbeta vidare med ett förslag som innebär att 
den nya bryggan delas i två och placeras längs kajen utanför klubbhuset samt som 
förlängning på mastkranskajen 

c. Skansholmens framtid: Enkätredovisning, deltagarlotteri och diskussion 
Monica redovisar genomförd enkät: Sammanlagt 136 svar utav 214 utsända kom 
tillbaka inom utsatt tid.  

66% av de svarande har varit på Skansholmen under året. De vanligaste 
orsakerna var att umgås med klubbkamrater eller delta i fester. 

Motiv för att inte använda Skansholmen: 27 % tycker att det ligger för nära. 

Bättre förtöjningsmöjligheter är det vanligaste förbättringsönskemålet. 

Anders redovisar en idé om att spränga i anslutning till Dassviken för att skapa en 
skyddad hamn med 2,5 m vattendjup.  

Anders framhåller att underhållet är ganska oberoende av antalet besökare. 

SA Nilsson anser att mycket av underhållsarbetet kan göras i egen regi.  

På Anders förslag uppdrar Årsmötet till styrelsen att göra en kostnads-
uppskattning för Skansholmsunderhållet de närmaste fyra åren.  

Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att ansöka om medel från allmänna 
arvsfonden för att förbättra tilläggsmöjligheterna. 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att söka samarbete med nya intressenter i 
Skansholmen t ex en närliggande eller mera avlägsen båtklubb 

Slutligen dras vinnarna i deltagarlotteriet. Två presentkort à 500 tilldelas Maths 
Andersson och Christer Lundberg. 
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d. Bestämmelser om brandsäkerhet på uppställningsplatsen. 
På uppdrag av höstmötet rapporterar Ingvar att han haft kontakt med 
Länsförsäkringar och brandkåren. Båda är nöjda med våra arrangemang. Det 
finns plats för brandbilar och slangar 
 

Inga motioner har inkommit 

§ 14 Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- 
styrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar 

Sven-Olof Nilsson från valberedningen presenterar valberedningens förslag till val. I 
samman-ställningen redovisas även funktionärer som kvarstår till nästa årsmöte. 

 
Val av ordförande, styrelse, sektionsstyrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar 

Verksamhet Namn Funktion Val Kommentar 

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Jan Källmark  Vice ordf 2 år till 2015 Nyval 

 Lars-Åke Larsson Sekreterare 2 år till 2015 Omval 

 Monica Sjöholm Ekonomiansv  Kvarstår till 2014 

 Bo Axelsson Ledamot  2 år till 2015 Nyval 

 Richard Nilsson Ledamot 1 år till 2014 Nyval 

 Lars-Gunnar Ahl Ledamot  Kvarstår till 2014 

Marknadssektionen Fredrik Reuterskiöld  Ordförande 1 år till 2014 Nyval 

 Torsten Blomgren   Kvarstår till 2014 

 Roland Kronvall  2 år till 2015 Omval 

 Annika Boman    Kvarstår till 2014 

 Sofia Ahl  2 år till 2015 Omval 

Ungdomssektionen Lotta Bäckström Ordförande 1 år till 2014 Nyval 

 Lars Hultquist  2 år till 2015 Omval 

 Klas Svensson  1 år till 2014 Nyval 

 Jan Töregård   1 år till 2014 Nyval 

 Jakob Elmefjord   2 år till 2015 Omval 

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Tommy Bovinder  2 år till 2015 Omval 

 Per Linde   Kvarstår till 2014 

 Anders Viberg  2 år till 2015 Omval 

 Christer Lundberg    Kvarstår till 2014 
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Klubbhussektionen Thomas Strömberg Samman-
kallande 

1 år till 2014  

 Mats Lindh   Kvarstår till 2014 

 Östen Pettersson  2 år till 2015 Omval 

 Staffan Larsson  2 år till 2015 Omval 

 Kenneth Hansson  1 år till 2014 Nyval 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Håkan Linde-Nilsson   Kvarstår till 2014 

 Stefan Westberg  2 år till 2015 Omval 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 1 år till 2014 Nyval 

 Joy Christensen   Kvarstår till 2014 

 Stina Ege  2 år till 2015 Nyval 

 Christina D Petersson   2 år till 2015 Omval 

 Ann Karlzén   Kvarstår till 2014 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Rolf Herrström   Kvarstår till 2014 

 Bo Djerf  2 år till 2015 Omval 

 Tore Källmark   Kvarstår till 2014 

 Ann-Katrin Moldenius  2 år till 2015 Omval 

Skansholmssektionen Ulf Sjöholm Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Jan-Olov Andersson  2 år till 2015 Omval 

 Tommy Albinsson  2 år till 2015 Omval 

 Ingemar Wihlstrand   Kvarstår till 2014 

 Christer Elmefjord  2 år till 2015 Nyval 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 1 år till 2014 Nyval 

 Arne Blomgren   Kvarstår till 2014 

 Lennart Rundberg  2 år till 2015 Nyval 

§ 15 Val av revisorer 
Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag: 

 Bruno Blomberg Ordförande 1 år till 2014 Omval 

 Ingemar Hellberg Ordinarie 1 år till 2014 Omval 

 Bertil Lycke Suppleant 1 år till 2014 Omval 

 Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2014 Omval 
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§ 16 Val av valberedning 
Årsmötet utser ny valberedning samt uppdrar till styrelsen att rekrytera till två 
vakanta poster. 

Ordförande Sven Olof Nilsson  

 vakant 

 vakant 

§ 17 Övriga ärenden 
För att stimulera närvaron på årsmötet och efter beslut i styrelsen utlottas tre 
årsmedlemskap i WSS bland årsmötesdeltagarna. Vinnare blir 

• Ann Ingemansson 

• Göran Thorén 

• Per-Erik Westin 

 

§ 18 Överlämnande av ordförandeskap 
Mötesordföranden Thomas Ragnarsson överlämnar ordförandeklubban till 
Anders Karlzén.  

§ 19 Avtackning mm 
Närvarande, avgående från styrelsen är Elisabeth och Håkan Stärner. De tackas 
med var sin blombukett. 

Till föregående årsmöte hade styrelsen rekommenderat att Thomas Ragnarsson 
skulle kallas till hedersledamot. I protokollet saknas beslutsmening. 

Årsmötet 2013 beslutar kalla Thomas Ragnarsson till hedersmedlem 

§ 20 Avslutning 
Omvalde ordföranden Anders Karlzén tackar för förtroendet och förklarar 
årsmötet avslutat. 

 

Thomas Ragnarsson, mötesordförande Lars-Åke Larsson, sekreterare 
   

 

Hans Mörk, justeringsman  Richard Nilsson, justeringsman 
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Verksamhetsberättelse för 2012 
Ingress 
Seglingssäsongen 2012 gick inte till historien som den bästa ur vädersynpunkt men 
en massa aktiviteter blev till både på Solbergsudde och Skansholmen. På Solbergs 
udde noterades bland annat fantastiska 447 gästnätter samt en ”tung aktivitet”  
- 220 ton grus så nedre plan blev jämnare och mer horisontell.  

Under säsongen utfördes ca 350 arbetstimmar på ideell basis med att färdigställa 
tilläggsmöjligheter samt andra sedvanliga arbeten på Skansholmen. Det har 
konstaterats att under 2013 och framöver är renoveringsbehovet stort  på 
Skansholmen med sannolikt mer än dubbelt så många arbetstimmar och höga 
materialkostnader.  

Vad skall vi göra med Skansholmen? Det är en kontroversiell fråga hur vi går vidare. 

 

Styrande för verksamheten har varit, de av föregående årsmöte 
antagna, formuleringarna: 
 
Vision 

• Vi skapar upplevelser och utveckling genom att vara En naturlig mötesplats 
• Vi nöjer oss inte med att ha en vision, vi drivs av den. 
• Vi når våra mål med glädje, fantasi och jublande gemenskap. Västerviks 

Segelsällskap ska vara en ”kultur” att förknippas med. Vi ska berätta vår 
historia om och om igen.  

• Vi drivs av frågorna: Varför finns vi till? Varför är vi med i WSS? Varför spelar 
vi någon roll? 

 
Övergripande mål 

• Ökat kappseglingsintresse 
• Viktigt att trivas och verka för social gemenskap 
• Hamnanläggning och gästhamn ska vara välskötta 
• Ekonomin i balans 
• Skansholmen vårdas 
• Befintliga anläggningar som klubbhus, bryggor m.m. sköts väl 
• ”Projekt medlemsengagemang” ska bibehållas och utvecklas 
• Vår historia hålls levande 
• Medlemsanpassning: t.ex. fler i- och upptagningstillfällen m.m. 
• Ta vara på ungdomarna
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Långsiktiga mål 

• Öka kappseglingsintresset 
• Högre trivselfaktor 
• Marknadsföra WSS som ”Klubben där man syns” 
• Större och flera sponsorer 
• Försöka få allmänheten intresserad av vår verksamhet 
• Studiebesök på firmor i branschen och komplettera med sociala inslag  
• Studiebesök på andra båtklubbar 

 
Styrelsens arbete 

• Utveckla verksamhetsplan för alla sektioner 
• Driva och förenkla arbetet för att uppnå vår vision och våra mål 
• Utfall och prognos – arbete 
• Förenkla rutiner 
• Fakturor, uthyrning 
• Kostnadsbesparingsåtgärder 
• El, försäkringar, bankkostnader 

 
Klubbens vision 
Styrmatris för verksamheten 
För att medlemmarna ska kunna följa den planerade verksamheten upprättas tre 
styrdokument under året. 

• Godkänd budget 
Föreslagna åtgärder och verksamheter ska godkännas av årsmötet. 

• Verksamhetsplan 
Redovisning av klubbens verksamhet 

• Årsberättelse 
Redovisning av vad som är genomfört 

 
Styrelse, verksamhetsansvariga och funktionärer  

Styrelse  
 

Anders Karlzén 

 

Ordförande 

mailto:thomas.ragnarsson@ostkraft.se
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Elisabet Stärner 
 
 
 
 

 
 
 

Vice ordförande 

Lars-Åke Larsson 

 

Sekreterare 

Monica Sjöholm 

 

Ekonomiansvarig 

 
  Ledamöter 
Jan Källmark 
 
   

 
 
Lars-Gunnar Ahl  

 

 

 
 
Arne Blomgren   

 

 
 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christinaolasse@telia.com
mailto:monicaochulf@telia.com
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SEKTIONER 
 

  

Varvssektionen  
 
Gert Petersson 
ordf/varvschef 

 

  
 
 

 

Marknads-
sektionen 
 
Annika Boman 
Marknadsansvarig 
 
 
 

 
 

 

 
Klubbhus-  
och 
materialsektionen  
 
Håkan Stärner 
ordf 

  
 
 
 
 

 
Skansholms -  
sektionen 
 
Ulf Sjöholm 
ordf  
 
 
 
Ungdomssektionen   
 
Mikael Albinsson       
ordf  
 
 
 
 
Seglings- 
sektionen 
 
Jan Furemo 
ordf 
 
 
 

mailto:gert_petersson@hotmail.com
mailto:monicaochulf@telia.com
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Klubbmästeriet 
 
Britt- Louise Åberg 
Klubbmästare 
 
 
 
 
 
 
Gästhamnen 
 
Ingvar Arnér 
ordf 

 
 

 

 
Veteran- 
sektionen 
 
Arne Blomgren 
ordf 

 
 

  

Sektionsansvariga 
  
Marknadssektion 
Annika Boman, marknadsansvarig 
Torsten Blomgren 
Roland Kronvall 
Fredrik Reuterskiöld 
Sofia Ahl 

Varvssektion  
Gert Petersson, ordf /varvschef 
Per Linde, planchef nedre plan 
Tommy Bovinder, planchef övre plan 
Anders Viberg 
Christer Lundberg 
Iwo Os 
Patricio da Silva 
Magnus Ekholm 
Per Inge Nilsson 
 

Klubbhus- och materialsektion 
Håkan Stärner,ordf 
Thomas Strömberg 
Mats Lindh 
Östen Pettersson 
Staffan Larsson 
 

Skansholmssektion 
Ulf Sjöholm, ordf 
Jan-Olof Andersson 
Ingemar Wihlstrand 
Tommy Albinsson 
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Ungdomssektion 
Mikael Albinsson, ordf 
Anders Viberg 
Ann Ingemansson 
Lars Hultquist 
 

Seglingssektion  
Jan Furemo, ordf 
Rolf Herrström 
Bo Djerf 
Tore Källmark 
Ann-Katrin Moldenius 
 

Klubbmästeri  
Britt-Louise Åberg,ordf/klubbmästare 
Anne Karlzén 
Christina D Petersson 
Lars-Gunnar Ahl 
Joy Arat 
Cecilia Klyver 

Byxelkroksgruppen 
Jan Furemo, ordf 
Ann-Katrin Moldenius  
Tore Källmark  
Bosse Djerf 
Rolf Herrström 
Christer Andersson 
Fredrik Holmberg 
Curth Ragnarsson 
Roger Carlsson 
 

Veteransektion 
Arne Blomgren,ordf 
Tore Lundström 
S-A Nilsson 
P-O Frodig 

Gästhamnsektion 
Ingvar Arnér, ordf 
Christer Reinefelt 
Stefan Westberg 
 

  
Revisorer  
Bruno Blomberg, ordf 
Ingemar Hellberg, ordinarie 
Bertil Lycke, suppleant 
Mats Hasselqvist, suppleant 
 

Stugfogdar  
Lars-Gunnar Ahl, Klubbhuset 
Ulf Sjöholm, Skansholmen 
 

Nyckelansvarig  
Christer Andersson 

Ansvarig för platsuthyrning, 
brygga, land och mastskjul 
Arne Blomgren 
 

Lyftkransansvarig 
Tore Lundström 

Båtbesiktningsman 
Vakant 
 

  
Ansvarig för arkiv  
och medlemsregister 
Monica Sjöholm 

Valberedning 
Maths Andersson, sammankallande 
Gunnar Boman 
S-O Nilsson 

Sektionsvis beskrivning av verksamheten 2012 
Gästhamnssektionen 
Under sommaren hade gästhamnen ca 447 gästnätter som inbringade ca 76.000 kr. 

Det var få klagomål från de gästande båtarna utan det har fungerat bra. 
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De nya cyklar som vi fick till klubben hade inte tillräckligt hög kvalitet. Vi har haft en 
hel del trasigt. 

Det cykelställ som införskaffades har välts omkull och gått sönder. Måste kasseras. 

Per Linde o Ingvar Arnér har haft hand om nya el-installationen. Kabel har grävts ner 
från klubbhuset till respektive brygga och el-skåp har monterats nedanför varje 
brygga. 

Komplettering av toalettartiklar sker löpande. 

De gröna prickarna har satts ut o tagits in igen. 

 

Klubbhus- och materielsektionen 
Utförda åtgärder  
 

• Oljat altan och veranda 
• Rensat hängrännor 
• Fönster i mellanrum bytta 
• Brandvarnare uppsatta. 
• Viss bättringsmålning av veranda mot havet. 
• Trappavsats på NV utsidan åtgärdad. 
• Pumpgrop åtgärdad efter rörbrott 
• 2 nya (begagnade) motorer inköpta 15 respektive 20 hkr 
• Allmän översyn av el. 
• Delvis rensat förråd under mellanrummet. 

 
Klubbmästeriet 

Några aktiviteter som anordnats under året: 
Årsmöte och höstmöte hölls sedvanligt på Solbergsudde i mars respektive oktober. 
Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med dessa möten. 

Vidare under året anordnades Sjösättningsfest 5 maj,  sedvanligt  Midsommarfirande 
på Skansholmen och Kräftskiva under augusti på Solbergsudde. 

Årets mest arbetsintensiva arrangemang var WSR seglingarna den 9 och 10 juni. 
Klubbmästeriet ansvarade för grillning på kvällen efter första dagens seglingar och 
mackor och kaffe efter andra dagens seglingar. 

Årets sista aktivitet var firandet av 2:a advent med kaffe, pepparkakor och glögg.  

Under året har inga större inköp gjorts. 
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Marknadssektionen 

• Två nummer av WSS-nytt har producerats och skickats ut till medlemmarna. 

• Arbetet med den nya webbplatsen har fortsatt under året. Styrelsen och 
sektionsordförande har träffats och gått utbildning för att kunna utveckla sidan. 
Därefter har sidan delvis omstrukturerats.  

• Byxelkrokens webb har integrerats med WSS hemsida. 

• Marknadssektionens medlemmar har fått tydligare ansvarområden, vilket 
underlättat arbetet, framför allt i samband med WSS-nytt. 

• Information till medlemmarna sprids via Facebook, hemsidan och till viss del e-
post. 

• Information om WSS publika aktiviteter har spridits till lokala 
evenemangskalendrar. 

 

Seglingssektionen 
Sektionen har arrangerat fem kappseglingar under året: 
 

• WSR-WesterviksShorthandedRace, 9-10 juni  
• Visbyseglingen, 10-12 augusti 
• RankingSegling 2.4mR – Oktoberpokalen, 25-26 augusti  
• WesterviksMästerskap – KlubbMästerskap, 1 september  
• Byxelkroken, 15-16 september 

 

Skansholmssektionen 
Under året har den av isen raserade ”Långa Bryggan” färdigställts och 10 
förtöjningsbojar med nya och kraftigare kättingar lagts ut med dykarhjälp. 

I ”Dassviken” har renoveringen av fasta bryggan som påbörjades 2011 färdigställts. 

Klubbhuset har fått en ny utrymmningsramp från andra våningen sedan det visat sig 
att den gamla var genomrutten och farlig att beträda. 

Till detta kommer det årliga arbetet med storstädning på våren, flytbryggor i och upp, 
vedfraktning samt uppstädning av rivningsvirke från de gamla bryggorna. 

Klubbhuset har varit uthyrt för privata fester vid 2 tillfällen. 

Under säsongen har c:a 350 arbetstimmar på ideell basis lagts på Skansholmen.  

 

Ungdomssektionen 
Mycket tid har fått läggas ner på bristfällig materiel såsom båtar, segel, infästningar 
på roder etc. Följebåtarna är ett kapitel för sig, stora problem med motorerna. Trots 
detta har seglingskolan genomförts samt Skansholmslägret. 
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Varvssektionen 
Mycket förbättringsarbete utfördes på Solbergsudde under 2012. De största 
investeringarna gjordes i samband med uppgraderingen av elförsörjningen till 
bryggorna samt vid markarbetena på nedre plan.  
 

• Arbetsdag på varvet 14 april. 24 medlemmar jobbade. Ärtsoppa och smörgås.  
• Miljöboden målad och inredd med förvaringskärl för spillolja mm. 
• Den gamla stenkranen som legat bakom miljöboden bortforslad av Stena. 
• Ny wire i mastkranen. 
• Motor i motorkranen utbytt till starkare. Dematec.  
• Räddningsstegar till bryggorna inköpta och monterade. 
• Bruten flaggstång nedtagen. Ny stång monterad.  
• Div. skyltar inköpta och uppsatta. 
• Sjösättningar 22 april, 2 maj och 6 maj.  
• Grävning för nya el-kablar och 2 nya el-centraler till bryggorna. Arbetet slutförs 

2013.  
• Nya armaturer till samtliga lyktstolpar. 
• 14 nya flytbojar till y-bommarna vid småbåtskajen inköpta och monterade.  
• Reparation av väggen på baksidan av stora båtskjulet. Nytt virke, rödfärgning. 
• Rödfärgning av slipskjulet. Reparation av fönstren.  
• Göran Johanssons gamla virke samt skrot bakom slipskjulet bortforslat.  
• Flera träd fällda bakom stora båtskjulet, bl.a. stor gran fälld och uppkluven. 

Ved till Skansholmen. 
• Tore Gustavssons åkeri levererade ca 220 m3 grus till nedre plan.  
• Jonssons grävmaskiner skötte planeringen. Fyllde ut vid brygga 2. Sparade 9 

st gamla bojstenar för senare användning. 5 dagars arbete. 
• Ett lass matjord inköpt för reparation av gräsmatta vid kiosken.  
• 2 domkrafter renoverades. Den blå högtryckssprutan lagad. 
• 30 m flytbrygga hitbogserad av ”veteranbåtsklubben”. Gåva av kommunen.  
• Arbetslördag 22 sep. 9 man jobbade. Städning och rensning av hängrännor.  
• Kätting som spärr över nedfarten till varvet efter inbrott i båtarna. 
• Låssystemet utbytt och uppgraderat med anledning av inbrotten. 
• Torrsättning av båtarna skedde 29 sep, 3 okt och 14 okt.  
• Snöröjningen sköts av Åke Bäckström, Vassbäck. 

 



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

17

Bryggplatser 
Under 2012 har samtliga 137 bryggplatser vid flytbryggorna och samtliga 14 
småbåtplatser varit uthyrda till medlemmar i WSS. Platser som varit tillfälligt lediga 
under hela eller del av säsongen har också varit uthyrda. Fem medlemmar har under 
året stått i kö för bryggplats. 

Vi har 11 medlemmar som önskar bryggplats nästa år. 5 av dessa har haft tillfälligt 
lediga platser 2012. 

Det är därför angeläget att de som inte avser att utnyttja bryggplatsen 2013 meddelar 
detta så tidigt som möjligt. 

Mastförvaring 
Samtliga mastskjul med undantag av ”Tores skjul” är fullbelagda under 
vintersäsongen 2012/2013. I Tores skjul ryms endast master som är kortare än 9 m. 
Två master som måste ligga i det långa skjulet har inte fått plats utan ligger nedanför 
klubbhuset. 

Antalet båtar med långa master ökar varje år. Vi har därför framtida behov av 
ytterligare mastskjul för långa master(15 -19 m). 

Veteransektionen 
Under året har det inte förekommit någon organiserad verksamhet inom sektionen. 
Däremot har flera veteraner deltagit i verksamheten inom andra sektioner. Flera 
tidigare mycket aktiva veteraner har uppnått en sådan ålder att aktiviteterna avtagit.  
Sektionen behöver nu engagera yngre veteraner för kommande stora arbetsinsatser. 
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Bokslut 2012   

Kostnader    
Direkta     414 848,13        
Exempel:      Budget  
Skansholmen         27 521,00          30 000,00     
Varv       150 875,50        100 000,00     
Segling         46 003,33          60 000,00     
Klubbhus - o mat         84 950,00          38 000,00     
Marknad         26 748,00          43 000,00     
       
Övriga     121 472,50        
Exempel:      
El         51 791,00          60 000,00     
Vatten           8 167,00          10 000,00     
Renhållning         10 003,50          15 000,00     
Kontorsmaterial           6 638,00            5 000,00     
Porto           3 460,00            2 000,00     
Försäkringar         15 976,00          16 000,00     
       
Summa     536 320,63        
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Bokslut 2012 fortsättning 

Intäkter      
       
Medlemsintäkter  medlemsavgifter         576 506,00     
   vinterplatsavgifter   
   bryggplatsavgifter   
   arbetsplikt   
       
Hyresintäkter  Skansholmen           27 510,00     
   Solbergsudde   
   båtar   
       
Skansholmsläger              30 000,00     
       
Försäljning 606-a              15 000,00     
       
Gästhamn              76 360,00     
       
Segling  Byxelkroken           81 488,00     
   WSR   
   2,4 Rank   
       
Sponsring + övrigt                14 606,25     
       
Summa          821 470,25     
     
 
 
För Westerviks Segelsällskap 
 
Anders Karlzén Lars-Åke Larsson 
ordförande sekreterare 
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Verksamhetsplan för 2013 
Sedan flera år, oförändrat styrdokument 

Vision 

• Vi skapar upplevelser och utveckling genom att vara En naturlig mötesplats 

• Vi nöjer oss inte med att ha en vision, vi drivs av den. 

• Vi når våra mål med glädje, fantasi och jublande gemenskap. Västerviks 
Segelsällskap ska vara en ”kultur” att förknippas med. Vi ska berätta vår 
historia om och om igen.  

• Vi drivs av frågorna: Varför finns vi till? Varför är vi med i WSS? Varför spelar 
vi någon roll? 
 

Övergripande mål 

• Ökat kappseglingsintresse 

• Viktigt att trivas och verka för social gemenskap 

• Hamnanläggning och gästhamn ska vara välskötta 

• Ekonomin i balans 

• Skansholmen vårdas 

• Befintliga anläggningar som klubbhus, bryggor m.m. sköts väl 

• ”Projekt medlemsengagemang” ska bibehållas och utvecklas 

• Vår historia hålls levande 

• Medlemsanpassning: t.ex. fler i- och upptagningstillfällen m.m. 

• Ta vara på ungdomarna  

 

Långsiktiga mål 

• Öka kappseglingsintresset 

• Högre trivselfaktor 

• Marknadsföra WSS som ”Klubben där man syns” 

• Större och flera sponsorer 

• Försöka få allmänheten intresserad av vår verksamhet 

• Studiebesök på firmor i branschen och komplettera med sociala inslag  

• Studiebesök på andra båtklubbar 

Styrelsens arbete 

• Utveckla verksamhetsplan för alla sektioner 

• Driva och förenkla arbetet för att uppnå vår vision och våra mål 
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• Utfall och prognos – arbete 

• Förenkla rutiner 

• Fakturor, uthyrning 

• Kostnadsbesparingsåtgärder 

• El, försäkringar, bankkostnader 

 

Klubbens vision - styrmatris för verksamheten 
För att medlemmarna ska kunna följa den planerade verksamheten upprättas tre 
styrdokument under året. 

• Godkänd budget 

Föreslagna åtgärder och verksamheter ska godkännas av årsmötet. 

• Verksamhetsplan 

Redovisning av klubbens verksamhet 

• Årsberättelse 

Redovisning av vad som är genomfört 

 

Sektionsvis redovisade planer för 2013 
Gästhamnssektionen 

• Bokning av gästhamnsvärdar har påbörjats. 

• Reparation av cyklar ska utföras 

• Rapportering till olika register 

• Röd-markeringen på bryggorna ska förbättras 

• Gästhamnsskylt på bryggorna ska beställas 

• Kravspec till resterande el-installationen har färdigställts och utlämnad till två 
el-firmor. 

 

Klubbhus- och materielsektionen 

• Olja altan och veranda 

• Kolla hängrännor 

• Se över el och element och åtgärda ev. brister 

• Gå igenom glödlampor och armaturer ute och inne, byta där det behövs. 

• Måla verandan mot havet (balkar tak mm.) 

• Gå igenom motorer och bottenmåla följebåtar 

• Utse ny fadder för följebåt efter Anders Viberg. 
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• Se över fläktsystemet för hygienutrymmena. 

• Rensa och städa ur samt märka upp hyllor i förråden. 

• Slänga alternativt sälja kvarlämnat material utan ägare. 

• Allmän översyn och underhåll av huset. 

• Byta handfat på gästtoalett. 

 

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har bl a till uppgift att  

• anordna festligheter samt trevlig och informativ samvaro på olika sätt 

• organisera medlemmarnas storstäda och veckostäda klubbhuset på 
Solbergsudde 

• ansvara för uthyrningen av klubbhuset 

Klubbmästeriet tar tacksamt emot förslag på aktiviteter och festligheter från 
medlemmarna. 
 
Nedan följer några förslag på aktiviteter under året.  
  
Föredrag: Sjukvård ombord - hur du hanterar skador till sjöss och på land 
När?   19 januari  kl 14-16  
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och kaka 
Föranmälan 
 
Årsmöte 
När?   17 mars kl 13  
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och smörgås 
 
Arbetsdag varvet 
När?   Varvssektionen återkommer med datum. 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Arbete/städning på varvet, Soppa 
 
Sjösättningsfest 
När?   I samband med sjösättning i maj 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet? Gemensam fest med egen matkorg.  

Klubbmästeriet bjuder på kaffe och kaka.  
 
 
Westervik Shorthanded Race 
När?   8 juni??? 
Var?  Solbergsudde/Skanshomen 
Aktivitet?  Grillning 
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Höstfest och prisutdelning Byxelkroken 
När?   ?? sept 
Var?  Solbergs udde 
Aktivitet?  Middag med dans 
 
Arbetsdag varvet 
När?   Varvssektionen återkommer med datum. 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Ärtsoppa, Arbete på varvet 
   
Höstmöte 
När?   Datum och tid ej fastställt ännu 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och smörgås 
 
Adventskaffe 
När?   9 december kl 11-15 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe, glögg och pepparkakor 
 

Marknadssektionen 
• Två nummer WSS-nytt är planerade, i maj/juni respektive nov/dec. 

 
• WSS nya webbplats ska utvecklas ytterligare och medlemmarnas användande 

av sidan ska öka. 
 

• WSS facebooksida ska vara ett naturligt komplement för att snabbt informera 
medlemmarna. Målsättningen är att fler gillar sidan och att fler 
sektionsordförande använder informationskanalen. 

 
• Ambitionen är att en uppdaterad mejllista till medlemmarna ska möjliggöra 

enkla mejlutskick från styrelsen och sektionerna 
 

• Marknadssektionen ska, tillsammans med styrelsen, jobba fram en strategi för 
sponsring. 

 
• Klubbens publika aktiviteter ska marknadsföras mer i externa sammanhang; t 

ex pressreleaser vid seglingar, notiser i evenemangskalendrar etc. 

Seglingssektionen 
Sex seglingar kommer att arrangeras 

 8 – 9 juni  WSR – Westerviks-Shorthanded-Race  

 14 – 16 juni Helgeskader 

 20 – 28 juli  Semestereskader  

 9 – 11 augusti Visbyseglingen  
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 7 september WM / KM (detta år arrangerar Wikingarna )  

 21 – 22 september Byxelkroken 

Skansholmssektionen 
Golvbräderna på de längsgående altanerna på husets östra och västra sida ska till 
största delen bytas ut. 

Samtliga altanräcken måste nytillverkas. 

Två hörnstolpar till taket över altanerna behöver bytas. 

I dagsläget är det inte möjligt att kostnadsberäkna arbetet. Vad gäller hörnstolparna 
behöver extern arbetskraft anlitas. Någon offert på arbetet kan ej erhållas förrän till 
våren. 

Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen har varit lågt prioriterad de senaste åren. Satsningar har gjorts på 
asfaltering, y-bommar, bryggor, klubbhuset, nytt tak på skjulet etc men nu ser 
styrelsen möjligheter för sektionen. 

Ungdomar är ju klubbens framtid för överlevnad. Satsning 2013 räcker inte utan vi 
måste se det i en 2-3 års period som fastlades på höstmötet. Det båtmaterial som 
finns idag är undermåligt och måste förnyas. Vid diskussion med tillträdande 
ordförande har det framkommit att seglarläger på Skans-holmen ej kan genomföras i 
år. Nya planer, nya riktlinjer skall tas fram och huset behöver renoveras. 

Under 2013 planeras 
• Inköp av nya optimistjollar (begagnade) 

• Se över de optimister som går att åtgärda och göra detta 

• Friggebod för segel, roder, centerbord etc. på jolleplan 

• Rekrytering av intresserade instruktörer 

• Utbildning av instruktörer (SSF:s kurser) 

• Erbjuda instruktörerna möjlighet att ta förarbevis 

• Nya följebåtar tillsammans med seglingssektionen 

• Fastställa avgift för seglarskolan 

• Nybörjargrupp och fortsättningsgrupp i seglarskolan 

• Plan och riktlinjer för seglarläger på Skansholmen 2014 

• Aktivitetskväll för juniorer en gång per månad under vintern (Solbergsudde)  

Varvssektionen 
Förbättringsarbetet på varvet fortsätter. Arbetslördagar kommer att arrangeras som 
vanligt, men varvet ska också jobba med projekt som medlemmarna själva kan 
anmäla sig till för att göra sin arbetsplikt.  

• Arbetet med att uppgradera el-försörjning till bryggorna slutförs. 

• Bryggorna oljas. 
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• Taket till slipskjulet repareras.  

• Den stora eken bakom slipskjulet tas ner.  

• Några träd vid miljöboden ska fällas. 

• Jolleplanen ska snyggas till. Gräsmattorna ska skötas regelbundet och en 
häck kommer att planteras utefter vägen just ovanför kiosken. 

• Röjsåg och motorgräsklippare ska inköpas.  

• 20 m flytbrygga ska placeras mellan mastkran och slipbrygga. Sex 
förtöjningsplatser skapas där. Bojstenar och bojar läggs i med hjälp av kranbil.  

• Portarna till stora båtskjulet tjäras. 

• Nytt mastskjul byggs i slänten vid brygga 2.  
 
Sjösättningsdatum:  Spåret övre plan lör 27 april kl 8.00 
  1:a nedre plan sön 28 april kl 7.30 

”bonusomgång” tis 7 maj kl 14.00 (prel)  
2:a nedre plan sön 12 maj kl 7.30. 

 
Bryggplatser 
Under 2012 har samtliga 137 bryggplatser vid flytbryggorna och samtliga 14 
småbåtplatser varit uthyrda till medlemmar i WSS. Fem medlemmar har under året 
stått i kö för bryggplats. 
Vi har 11 medlemmar som önskar ny bryggplats 2013. Fem av dessa har haft tillfälligt 
lediga platser 2012. 
För att minska kön är det viktigt att tillfälligt lediga platser kan utnyttjas. WSS 
uppmanar alla som inte tänker använda sin plats under hela eller del av säsongen, 
att snarast anmäla detta till Arne Blomgren.  
 
Mastförvaring 
Samtliga mastskjul med undantag av ”Tores skjul” är fullbelagda med master under 
vintersäsongen 2012/2013. I Tores skjul ryms endast master som är kortare än 9 m. 
Två master som måste ligga i det långa skjulet har inte fått plats utan ligger nedanför 
klubbhuset. 
Antalet båtar med långa master ökar varje år. Vi har därför framtida behov av 
ytterligare mastskjul för långa master (15 -19 m). 

Veteransektionen 
Flera tidigare mycket aktiva veteraner har uppnått en sådan ålder att aktiviteterna 
avtagit.  Sektionen behöver nu engagera yngre veteraner för kommande stora 
arbetsinsatser. 
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Budget 2013 

 Kostnader Intäkter 
Gemensamt  inkl ränta    205 000,00          117 000,00     
Skansholmssektionen      65 000,00              5 500,00     
Ungdom      100 000,00            30 000,00     
Varv        62 000,00          445 000,00     
Klubbhus- o  material      37 000,00                          -       
Klubbmästeriet        8 000,00            10 000,00     
Gästhamn          6 000,00            70 000,00     
Segling        35 000,00            65 000,00     
Marknad        30 000,00        
Summa      548 000,00          742 500,00     
Resultat före avskrivning       194 500,00     
Avskrivning      133 800,00         
Resultat efter avskrivning         60 700,00     
 
 
 
 
För Westerviks Segelsällskap 
 
Anders Karlzén Lars-Åke Larsson 
ordförande sekreterare 
 

 
    


