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1(23) 
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.      www.wss.nu.       Bankgiro nr 5005-8544 

 

Plats  Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik 

Tid  Söndagen den 15 mars 2014 kl 1300 – 1600 

 

Närvaro  

 Styrelse 2014  Verksamhetsansvariga 2014 

Anders Karlzén ordf 
Monica Sjöholm kassör 
Lars-Åke Larsson sekr 
Nils Ulmner ledamot 
 

Ingvar Arnér gästhamn 
Tomas Strömberg klubbhus 
Cecilia Klyver klubbmästare 
Fredrik Reuterskiöld marknad 
Jan Furemo segling 
Gert Petersson varv 
Per-Inge Nilsson veteran 
Jakob Elmerfjord  adj ungdom 
Peter Eckerbom adj Skansholmen 

Samt ca 30 medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande  

Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. En ny medlem 
är särskilt välkommen. Han presenterar sig Berne Fransson.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsens förslag till dagordning godkänns efter det att Nilseric Hollander begärt att 
få friköp av WSS mark infört under § 8. 

§ 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 Larss

http://www.wss.nu/
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§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Håkan Stärner och Christer Andersson väljs att tillsammans med mötesord-
föranden 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. Flertalet 
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. 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar lägga den till 
handlingarna. Thomas tackar alla som bidragit till WSS verksamhet under 2014. 

§ 9 Bokslut för 2014 samt revisionsberättelse 

Monica redovisar bokslutet och relaterar detta till budget 2014 

 

Budget 2014  Bokslut 2014    

  Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter   

  tkr tkr tkr tkr   

Gemensamt 183 117 213,5 151   

Skansholmen 155 5,5 141 0   

Ungdom 100 26 19 5   

Varv 77 452 65 470   

Klubbhus + mat. 25 0 12 0   

Klubbmäster 21 8 12,5 36,5   

Gästhamn 8 85 29 85   

Segling 60 69 58 63,5   

Marknad 25 0 30 0   

Ränta 35 0 34 0   

Summa 689 762,5 614 811   
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Disp Sk-h-fond   110       

Avskrivning   -150,2   -146    

Res efter avskriv   33,3   51    

 

Kommentarer bokslut 2014 

Kostnader 
Gemensamt Ny WSS- dator 8 870 

 Bidrag dator Lars-Åke Larsson 3 000 

 Roger Carlsson, dataarbete flytt Leson 7 500 

 Roger Carlsson felsök mm 6 000 

Ungdom Optimister överförda till avskrivning 62 500 

Gästhamn bryggskyltar 17 500 

Klubbhus + klubbmästeri har använt hälften av sina anslag  

Intäkter 
Gemensamt Medlemsavgifter + 

Vinterplatser + 
Arbetsplikt + 

 

Klubbmästeri Uthyrning ++  

Ungdom - inget seglarläger  

Skansholmen - ingen uthyrning  
 

Hans Mörk anmärker på att jollarna är avskrivna på så mycket som10 år. Han 
tycker att de borde skrivas av snabbare särskilt med tanke på årets överskott. 
Nilseric Hollander frågar om hur mycket skulderna kostat under året. Monica 
svarar ca 51 tkr. 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att disponera årets överskott i budgeten för 2015. 

§ 10  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

I sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 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 2014 
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§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter 

 (föredragande inom parentes) 

 Klubbvimpel (Lars-Åke) 
Alla nya medlemmar med båt har debiterats 100 kr för en klubbvimpel att 
föra under styrbords vantspridare. Det har påpekats att detta inte finns med 
bland specificerade medlemsavgifter. Styrelsen anser att det är viktigt att alla 
klubb-båtar visar vår vimpel och föreslår att den första fortsättningsvis är 
gratis medan inträdesavgiften höjs från 200 till 300 kr. 
Årsmötet beslutar att inträdesavgiften höjs till 300 kr och att klubbvimpel inte 
debiteras extra. 

 Uppsägning av bryggkontrakt – avgift för bryggplats som inte används 

av innehavaren. (Ingvar och Gert) 
Styrelsen föreslår ett förtydligande av reglerna för andrahandsuthyrning: 
Bryggplatsinnehavare som inte avser använda sin plats ska meddela 
bryggplatsansvarig detta före årsskiftet inför aktuell säsong. WSS kan då 
hyra ut till en annan WSS-medlem.  
- Om platsen inte skulle kunna hyras ut, och innehavaren ett annat år åter vill 
använda sin plats, måste denne under mellantiden betala fastställd årshyra. 
Betalningskravet ligger alltså i första hand på bryggplatsinnehavaren.  
- Om ny hyresgäst tilldelas platsen tills vidare, övergår betalningsansvaret till 
den nya hyresgästen och innehavaren får årshyran återbetald.  
- Om innehavaren inte vill betala för säsong som platsen inte utnyttjas måste 
platsen sägas upp.  
- Om det åter blir aktuellt med bryggplats, tilldelas han/hon en plats då 
lämplig sådan finns tillgänglig. WSS kan alltså inte garantera att det blir den 
gamla platsen.  
- Privat andrahandsuthyrning av båtplats får ej ske 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag 

Hans Mörk undrar hur föreningen gör med den som meddelat sent. Monica 
svarar att hela avgiften betalas tillbaka om WSS kunnat hyra ut. 

Arne Blomgren försäkrar att det inte är någon större risk att bryggplatserna ska 
ta slut. 

Monica: Tillfälliga platser delas endast ut för ett år i taget 

Hollander undrar hur många lediga platser som finns. Monica kan inte svara nu 
eftersom ett flertal uppsägningar influtit sedan årsfakturan skickats ut. 

 Avgift för bryggliggare utanför gästhamnsverksamheten (Lars-Åke) 
Det medför viss olägenhet för medlemmen att lämna sin bryggplats till 
gästhamnen vid längre tids frånvaro, t ex att meddela sina planer eller att finna 
sin plats upptagen på grund av något missförstånd. Styrelsen har diskuterat om 
bryggplatsinnehavaren ska kunna köpa sig fri från sådan olägenhet, t ex genom 
differentierade avgifter. Styrelsen har beslutat rekommendera att brygg-
kostnaden även fortsättningsvis inte ska påverkas av hur mycket gästhamnen 
kan använda platsen. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.  
 
Medlem som ämnar lämna sin plats 3 dygn eller mer är skyldig att meddela 
gästhamnsvärden samt grönskylta sin plats. Detta helt enligt tidigare 
årsmötesbeslut. 
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Avgift för SBU-anslutning (Anders) 
Styrelsen har kommit fram till att anslutning till Svenska båtunionen skulle ge 
administrativa fördelar i form av dataprogram och medlemsregister. Kostnaden 
ryms inom föreslagen budget utan höjning av de individuella medlemsavgifterna. 

Hans Mörk redovisar flerårig erfarenhet från Jönköping av SBU och förespråkar 
att WSS ansluts till SBU för att få till gång till deras administrativa system.  
Dessutom får alla medlemmar en tidning sex nr per år. Hela årsavgiften 
motsvarar värdet av 1-2 tidningsnummer. 

Monica berättar att SBU kostar 74 kr/vuxen och 25 kr för ungdom. 
Hans Mörk beskriver den ansvarsförsäkring som ingår i SBU. 

Årsmötet beslutar att WSS ska anslutas till SBU och att den nya avgiften 
belastar sällskapets budget 2015. 

 Trädäck på landsidans Y-bom (Gert) 
Styrelsen har beslutat att alla Y-bommar, av säkerhetsskäl, ska förses med 
trädäckning. Gert informerar om att bryggplatsinnehavaren har möjlighet att göra 
detta före den 22 maj. I annat fall använder varvet arbetsdagar och debiterar den 
enskilde 750 kr. Specifikation 22x95 mm tryck 

Extra ärende: 

Anders föreslår årsmötet att utse två nya hedersmedlemmar nämligen Gert 
Petersson och Lars-Åke Larsson.  
Årsmötet beslutar enligt Anders förslag. 

Gert och Lars-Åke tackar för utmärkelsen. 

Thomas tackar klubbmästeriet för årsmötesfikat 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

motioner (föredragande inom parentes) 

Båtbottentvätt (Anders) 
Ärendet behandlades på höstmötet, Forskare från Chalmers har rapporterat att 
båtbottentvätt är ett ganska tveksamt sätt att försöka göra vattnet renare. Anders 
rekommenderar ändå att WSS ansöker om LOVA-bidrag för anläggning av en 
spolplatta. Om vi får positivt besked är vi inte tvingade att bygga, men när plattan 
blir obligatorisk utgår inte längre några bidrag. Nilseric Hollander påtalar att Lova-
bidrag förutsätter att man tar emot externa båtar också. Magnus Ekholm informerar 
om att vi inte får söka för eventuell byggnad utan måste fullfölja planerna när väl 
bidraget godkänts.  

Thomas håller med om att ansökan inte får utformas med tveksamhet – men 
sällskapet kommer ändå inte att kunna tvingas att fullfölja planerna. Arne Blomgren 
tipsar om att antalet främmande båtar kan hållas på rimlig nivå med hjälp av 
avgifterna  

Lars-Olof Karlsson efterfrågar vad kostnaden blir. Anders ger ett preliminärt 
besked: 200-225 tkr efter avdrag för Lova-bidrag.  
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Tommy Bovinder påpekar att Chalmersforskarna visat att de stora föroreningarna 
kommer när man renskrapar, inte när man spolar. En lämplig skrapa med 
dammsugare bör kunna hyras. 

 Tommy understryker att vi inte kan vänta till regleringen blir helt klar. Det 
kommer att ske i den förordning som samtidigt avskaffar möjligheten till 
LOVA-bidrag.  

Nilseric Hollander föreslår och årsmötet beslutar att båtägare ska samla 
upp allt avfall vid renskrapning.  

Årsmötet uppdrar till styrelsen att utreda kostnaden samt ansöka om 
bidrag för byggande av en spolplatta. 

 Skansholmsjubileet 2016 (Anders) 
Styrelsen förbereder firande av jubileet. En arbetsgrupp är utsedd 
bestående av  Jan Källmark, Bosse Djerf, Cecilia Klyver och Peter 
Eckerbom. 

 Wi-Fi i Gästhamnen (Ingvar) 
Ingvar har undersökt möjligheterna att installera Wi-Fi i gästhamnen och 
kommit fram till att det inte är tekniskt och ekonomiskt möjligt att få 
tillräcklig kapacitet. 

En motion har inkommit:  

Krav på justeringsmän vid medlemsmöten (Lars-Åke) 
Det har framförts önskemål om att rutinen för höstmötet kompletteras med att 
justeringsmän utses. 

Nilseric Hollander påtalar att höstmötet är större än årsmötet.  

Styrelsens kommentar: Före samhällets datorisering fyllde 
protokollsjusteringarna flera viktiga funktioner t ex 

 Styrelsen hindrades från självsvåldigt tolkande av uppdraget 

 Betrodda medlemsrepresentanter garanterade att protokollet speglade 

mötets samlade uppfattning och att motstridiga ståndpunkter blev korrekt 

återgivna. 

 Öka sannolikheten för att alla väckta frågor blev beskrivna i protokollet 

WSS stadgar har inga regler för hur medlemsmötena ska dokumenteras. Praxis 
har varit att sekreteraren redan under mötet skriver ett preliminärt protokoll som 
– efter mailkontakt – eventuellt korrigeras och därefter godkänns av ordföranden.  
Inom något dygn finns denna version av protokollet på WSS hemsida. Alla 
medlemmar som anmält intresse får en personlig påminnelse. 

Fram till nästa styrelsemöte tar sekreteraren emot synpunkter på protokollet från 
alla medlemmar. Detaljer och förbiseenden kan korrigeras omgående. Mera 
väsentliga invändningar tas upp på styrelsemötet. De kan då medföra 
förändringar i protokollet eller avvikelsenoteringar. Först därefter justerar 
ordföranden ett pappersoriginal av protokollet. 

Styrelsen har inga invändningar mot att höstmötet utser en eller två 
justeringsmän. Om dessa kan nås via mail behöver inga svårigheter eller 
fördröjningar uppkomma. Justeringsmännen får då förslaget till protokoll 
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samtidigt som ordföranden och kan framföra synpunkter innan protokollet läggs 
ut på hemsidan. Därefter blir det mindre viktigt hur lång tid cirkulation för 
underskrifter tar. 

Årsmötet beslutar att två justeringsmän ska utses vid kommande 
medlemsmöten. 

 

Nilseric Hollander påtalar att styrelsen fortfarande inte utrett om marken på 
Solbergsudde ska friköpas. 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

verksamhetsåret 2015 

Respektive sektionsordförande presenterar verksamhetsplanerna för 2015. De 
bifogas protokollet (bil nr 2)  

Budget 2015 

Monica Sjöholm redovisar styrelsens förslag till budget för 2015. Den blir något 
modifierat efter årsmötesbesluten. 

  

Bokslut 2014 

Budget 2015 

Budget 2015    Preliminär 

  Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 

  tkr tkr tkr tkr tkr tkr 

Gemensamt 213,5 151 185 130 205 130 

Skansholmen 141 0 40 5 40 5 

Ungdom 19 5 20 5 20 5 

Varv 65 470 60 456 80 456 

Klubbhus + 
mat. 12 0,0 25 0 45 0 

Klubbmäster 12,5 36,5 10 10 10 10 

Gästhamn 29 85 8 75 15 75 

Segling 58 63,5 45 50 45 50 

Marknad 30 0 37 0 37 0 

Ränta 34 0 32   32   

Summa 614 811 462 731 529 731 

Disp Sk-h-
fond             

Avskrivning   -146   -150   -150 

Res. efter 
avskriv   51   119   52 
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Kommentarer till budgetförslag för 2015 

Nya kostnader har tillkommit efter den preliminära budgeten för 2015 

  Kostnader 

Gemensamt Anslutning till SBU 

Varv  Mycket virke o målning 

Klubbhus  Värmepump 

Gästhamn  Stort inköp papper mm 

Avskrivning  150 000 

 

Intäkter  Generellt lite lågt räknat, ingen glädjekalkyl 
 

Nilseric Hollander frågar på lånekostnaden – svar ca 51 tkr både 2014 o 2015. 
Lånesumman ligger på ca 800 tkr. 

Nilseric föreslår att vi amorterar mera nu när räntorna är låga.  

Magnus Ekholm föreslår att vi amorterar mera nu för att få ökat utrymme för t ex 
spolplatta. 

Årsmötet beslutar fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2015. 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att amortera så mycket som möjligt när bokslutet står 
klart. 

§ 14 Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- 

styrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar 

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

Verksamhet Namn Funktion Val Kommentar 

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 1 år till 2016   

  Jan Källmark Vice ordf 2 år till 2017   

  Lars-Åke Larsson Sekreterare 2 år till 2017   

  Monica Sjöholm Ekonomiansv   Kvarstår till 2016 

  Bo Axelsson Ledamot 1 år till 2016   

  Richard Nilsson Ledamot 1 år till 2016   

  Nils Ulmner Ledamot   Kvarstår till 2016 

Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 1 år till 2016   

  Lars Hultquist    1 år till 2016   

  Stefan Westberg   2 år till 2017   

Klubbhussektionen Thomas Strömberg Ordförande 1 år till 2016   

  Mats Lindh     Kvarstår till 2016 

  Östen Pettersson   2 år till 2017   
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  Staffan Larsson   2 år till 2017   

  Kenneth Hansson     Kvarstår till 2016 

Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 1 år till 2016   

  Joy Christensen     Kvarstår till 2016 

  vakant   2 år till 2017   

  Christina D Petersson   2 år till 2017   

  Ann Karlzén     Kvarstår till 2016 

Marknadssektionen Jan Källmark Ordförande 1 år till 2016   

  Torsten Blomgren     Kvarstår till 2016 

  vakant   2 år till 2017   

  Annika Boman     Kvarstår till 2016 

  vakant   2 år till 2017   

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 1 år till 2016   

Jan Furemo föreslår Ann Ingemansson   2 år till 2017   

 Christer Andersson  2 år till 2017  

 Fredrik Holmberg  1 år till 2016  

 Rolf Herrström   Kvarstår till 2016 

 Bo Djerf  2 år till 2017  

 Tore Källmark   Kvarstår till 2016 

Skansholms-

sektionen 
 Vakant Ordförande 1 år till 2016   

  Jan-Olov Andersson   2 år till 2017   

  Tommy Albinsson   2 år till 2017   

  Ingemar Wihlstrand     Kvarstår till 2016 

  
Christer Elmerfjord 
Peter Eckerbom 

  
1 år till 2016 
1 år 

  

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 1 år till 2016   

 
Thomas Ragnarsson   2 år till 2017   

  Jan Töregård    2 år till 2017   

  Vakant     Kvarstår till 2016 

  Vakant   2 år till 2017   

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 1 år till 2016   

  Tommy Bovinder   2 år till 2017   

  Per-Inge Nilsson     Kvarstår till 2016 

  Anders Viberg   2 år till 2017   

  Christer Lundberg     Kvarstår till 2016 
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Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 1 år till 2016   

  Arne Blomgren     Kvarstår till 2016 

  Lennart Rundberg   2 år till 2017   

  Tore Lundström     Kvarstår till 2016 

 

§ 15 Val av revisorer 

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag: 

Revisorer Bruno Blomberg Ordförande 1 år till 2016   

  Ingemar Hellberg Ordinarie 1 år till 2016   

  Bertil Lycke Suppleant 1 år till 2016   

  Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2016   

 

§ 16 Val av valberedning 

Årsmötet utser valberedning genom omval: 

Sven Olof Nilsson Ordförande 
Ann Ingemansson   
Arne Blomgren   

§ 17 Övriga ärenden 

Inga 

§ 18 Överlämnande av ordförandeskap 

Mötesordföranden Thomas Ragnarsson överlämnar ordförandeklubban till Anders 
Karlzén.  

§ 19 Avtackning mm 

Avgående är Fredrik Reutersköld, Lotta Bäckström och Ulf Sjöholm. De tackas av 
Anders för det arbete de lagt ned och får motta var sin blomsterkvast. 

Anders framför ett varmt tack till alla sektionsverksamma och förklarar att 
sällskapets goda ekonomi helt och hållet beror på det arbete som utförs ideellt. 

§ 20 Avslutning 

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

 

Thomas Ragnarsson, mötesordförande Lars-Åke Larsson, sekreterare 

   

Håkan Stärner, justeringsman  Christer Andersson, justeringsman 
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Verksamhetsberättelse 2014  Bilaga nr 1 

 
Nedan förtecknas vilka som ingått i styrelsen och sektionernas ledningsgrupper samt 
redovisas vad som uträttats 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 
  vakant   
  Stefan Westberg   

Cyklar gjordes i ordning av två ungdomar som arbetade på campingen men bodde 
i båten på wss. 

I rapportering till olika register meddelades vad som hade ändrats. 

Information med gästhamnsvärdarna gjordes i maj inför sommar-säsongen. 

Nya röd/gröna skyltar monterades på bryggorna. 

Resultatet blev 85 000:- vilket stämmer väl med budget. 
 

Klubbhussektionen Thomas Strömberg Ordförande 
  Mats Lindh   
  Östen Pettersson   
  Staffan Larsson   
  Kenneth Hansson   

Duschutrymmen har mögelsanerats, en spolslang för rengöring av duschar har 
installerats. 

Ett lås till toalett, dimervred för lampor och kökskran har bytts ut. 

På arbetsdagen målades friggeboden, rengjordes altantak, och hängrännor 
rensades. 

Anticimex har förnyat skadedjursskyddet med nytt gift utlagt i källarutrymmen. 

Trettio nya B nycklar har införskaffats. Totalt finns nu 25 A och 160 B nycklar 
varav 28 B nycklar i lager. 
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Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 
  Joy Christensen   
  Stina Ege   
  Christina D Petersson   
  Ann Karlzén   

Under 2014 har vi anordnat ett antal fester och inspirationskvällar på Solbergsudde.  

Vi började året med två ”temadagar”, en fotokväll där vi samlades och visade semesterbilder 
som inspiration inför sommarens semesterplaneringar.   

I april månad innan sjösättningen anordnades en eftermiddag med gemensamt fika på 
Solbergsudde, för att sedan ta oss till Erlandssons brygga för ett studiebesök.   

Vi samplanerade varvsdagen med varvssektionen och klubbhussektionen. Klubbhuset blev 
storstädat och vi bjöd alla på sopplunch. Dagen avslutades med den årliga 
sjösättningsfesten på kvällen. 

Midsommarfirandet hölls på Skansholmen med dans kring midsommar-stången och 
tipspromenad. På kvällen dukades det upp i klubblokalen för grillfest. 

Vid arbetsdag på Skansholmen i augusti ordnade vi med lunch för alla som deltog.  På 
kvällen dukades det upp i klubblokalen för kräftskiva med live musik.  

I november anordnade klubbmästeriet tillsammans med segelsektionen en festkväll på 
Solbergsudde med mat och dans till husbandet Skeppsgossarna. 

Förutom dessa tillfällen har klubbmästeriet även ordnat med fika vid årsmötet och höstmötet 
under året. 

Den andra advent stod klubbmästeriet för adventsfika på Solbergsudde. 

 

Marknadssektionen Fredrik Reuterskiöld Ordförande 
  Torsten Blomgren   
  Roland Kronvall   
  Annika Boman   
  Sofia Ahl    

Två nummer av WSS-nytt har givits ut. Sektionen har försökt att jaga sponsoerar med dålig 
framgång. 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 
  Rolf Herrström   
  Bo Djerf   
  Tore Källmark   
  Ann-Katrin Moldenius   

Årets seglingssäsong - där vi i år endast satsat på de traditionella kappseglingarna - är 
avslutad. 
 
Säsongen startade i början på juni med WSR-Westerviks Shorthanded Race och avslutade 
med Byxelkroken under september. 
 

WSR – Westerviks Shorthanded Race 2014, 14 – 15 juni  
Under helgen genomfördes för 5:e året i rad, den av de båda segelsällskapen, WSS och 
WSSW-Wikingarna, instiftade tävlingen Westerviks Shorthanded Race. 
Tävlingsformen med endast två man i besättningen har under senare år blivit alltmer 
populär och lockar ofta många deltagare då utmaningen att hantera båt och segel på 
endast två man kräver både stor skicklighet och gott samarbete. 
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Tävlingen omfattar 2 etapper med första etappen under lördagen och den avslutande 
etappen under söndagen, där sedan de båda tävlingsdagarna sammanräknas enligt 
handikappsystemet-SRS och en totalvinnare utses. 

Westerviks Segelsällskaps klubbholme Skansholmen används som tävlingshamn, där både 
start och målgång sker. 

Vid lördagens samling på Skansholmen rådde ganska tuffa förhållanden med kulingvarning 
utfärdad, nordliga vindar på 12-13 m/s och byar på 18 m/s, varför seglingsledaren Christer 
Andersson beslutade om banändring. 
I stället för den ursprungliga havsbanan runt Kungsgrundet, valdes nu en bana runt 
Västerbådan och Gudingen. 
 
9 båtar kom till start vid Skansholmen kl 11.00 och avgick i den friska nordliga vinden mot 
Västerbådan – Gudingen. Den ca: 25 M långa banan seglades sedan under varierande 
förhållanden på både kryss och undanvindsbogar. 
 
Vid 14.30 kunde de första båtarna siktas från Skansholmen och strax före 15-tidan 
passerade snabbaste båten, Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo mållinjen, tätt 
följda av Rival 22 med Stefan Jonsson/Johan Wintzell och X99 med Patrik Svensson/Folke 
Isaksson. 
Strax efter 16-tiden hade samtliga 9 båtar passerat mållinjen och tävlingsledningen kunde 
andas ut. 
Efter omräkning av handikapp fick Dynamic 35 med Bosse Fransson /Sandor Moldo se sig 
slagna av Rival 22 med Stefan Jonsson/Johan Wintzell som erövrade förstaplatsen, tätt 
följda av Express med Bengt Jannsen/Ulrik Brandin på 2:a plats  och Dynamic 35 med 
Bosse Fransson/Sandor Moldo på 3:e platsen. 
 
Framåt lördagskvällen tändes grillarna i lä för den friska vinden och under kvällen avnjöts 
middagen med prisutdelning, skepparhistorier och bildandet av gastarnas riksförening, GRF. 
 
Vid söndagens rorsmansmöte rådde betydligt behagligare förhållanden med strålande sol 
och löfte om ostliga vindar på 4-6 m/s. Den ursprungliga havsbanan på ca: 17 M, kunde nu 
användas och vid starten kl: 10.00 kunde de 9 besättningarna se fram emot betydligt lugnare 
förhållanden. 
Framåt 12.30 kunde Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo få målskott som första 
båt. Efter ytterligare 7 minuter kom X99 med Patrik Svensson/Folke Isaksson och 5 minuter 
senare Wasa 30 med Nils & Marcus Ulmner. 
Efter omräkning av handikapp erövrade Expressen med Bengt Jannsen/Ulrik Brandin 
förstaplatsen, X99 med Patrik Svensson/Folke Isaksson 2:a platsen och Dynamic 35 med 
Bosse Fransson/Sandor Moldo på 3:e plats. 
 
Vid den avslutande prisutdelningen på Skansholmen sammanräknades resultaten från de 
båda dagarna och totalsegraren utsågs. 
Den åtråvärda silverbucklan erövrades i år för första gången av Rival 22 med Stefan 
Jonsson/Johan Wintzell med endast 4 sekunders marginal till Expressen med Bengt 
Jannsen/Ulrik Brandin och snabbaste båten Dynamic 35 med Bosse Fransson/Sandor Moldo 
fick nöja sig med 3:e platsen och 2 målskott. 
 
Samtliga besättningar var mycket nöjda med sina insatser under helgen och lovordade 
tävlingsledningen för ett väl genomfört arrangemang och återkommer gärna nästa år , då vi 
förhoppningsvis kan locka hit ytterligare Ostkustseglare. 
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Resultat : 

1 Stefan Jonsson Johan Wintzell Rival 22  WSSW 6 Magnus Ringborg ÖrjanTire NF 

2 Bengt Jannsen Ulrik Brand Express  WSSW 7 Fredrik Björklund Kent Sko Albin Nova WSS 

3 Bo Fransson Sandor Moldo Dynamic 35 WSSW 8 Helena Tumlin Erik Högberg IF 

4 Patrik Svensson FIsak X-99 WSSW 9 Tor Blommegård Jan Eriks Dehler 34 D 

5 Nils Ulmner Marcus Ulmner Wasa 30 WSS 10 Thomas Ragnarsson Ebba Express WSS 

   

VisbySeglingen 2014, gick i år av stapeln helgen 8-10 augusti. 

Starten gick fredag eftermiddag kl 16:00 från Skansholmen, SV vind ca 5-7 m/s och solsken 
som övergick i månsken. Första båtarna kom i mål i Visby strax efter kl. 23:00. Stefan 
Jonsson med besättning fick byta båt då första båten gick sönder några hundra meter efter 
start i Västervik. De anlände till Visby några timmar senare efter att troligen ha seglat i lite 
svagare vindar. 

Lördag: Soligt och varmt i Visby med besök på medeltidsmarknaden. På eftermiddagen 
fortsatte tävlandet med "Hästskokastning". Trots dribblande med regler och resultat lyckades 
inte tävlingen vinnas av tävlingsledningen utan av Maxi 95:ans besättning. Priset som 
tilldelades vinnarna var fri startavgift vid 2015-års Visbysegling. Kvällen avslutades med 
gemensam middag på Rosengården där det även förrättades en liten prisutdelning.  

Priset för första etappen tilldelades Jan Källmark. Stefan Jonsson tilldelades flitpriset, för en 
besättning som aldrig ger upp. 

Söndagens segling startade i NV 8m/s som avtog och vred mot sydost. Endast två båtar gick 
över mållinjen efter drygt 9 timmars segling. 
Resultat: 1:a Bosse Djerf Eloge 38         3 poäng 
                2:a Patrik Svensson X99          5 poäng 
               3:a Jan Källmark S30               8 poäng 
               4:a Ragnvald Larsson MAXI 95 11 poäng 
               5:a Per Lindhe X99                   12 poäng 
               6:a Stefan Jonsson Rival 22     13 poäng 

WesterviksMästerskap / KlubbMästerskap, 6 september 

Mats Ferner WSS seglade hem Westerviksmästerskapen för 3:e gången  då seglingarna 
under lördagen avgjordes på Luzernafjärden. 

18 båtar kom till start under lördagsförmiddagen, 9 från Wikingarna och 9 från WSS. 
Seglingarna genomfördes med jaktstart, där båtarna startar individuellt efter handikapp, 
långsammast båt först och snabbast båt sist. Detta innebär att första båt över mållinjen vid 
Skansholmen vinner oavsett storlek och snabbhet. 

Under seglingarna rådde relativt svaga syd-ostliga vindar på 0-4m/s och den 10,8M långa 
banan avverkades på ca: 3 timmar. 

Vid prisutdelningen på Skansholmen korades så de båda klubbmästarna, Per Larsson 
Wikingarna och Mats Ferner WSS. 

Westerviksmästare : Mats Ferner Mustang (totalt) 

 

1 Klubbmästare Wikingarna Per Larsson BB 10 

2 Dennis Fagerudd Chess 

3 Ulf Johansson Dehler 33 

4 Klubbmästare WSS Mats Ferner Mustang 
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5 Thomas Ragnarsson Express 

6 Tore Källmark A 22 

 

 
Byxelkroken 2014, den 46:e årgången seglades den 20–21 september 
 

Årets Byxelkroken blev en mycket dramatisk historia med nyckfulla väderförhållanden där 
Claes Falk från Valdemarsvik vann i sin X35:a. 

 
Claes Falk från Valdemarsvik håller upp segerbucklan i Byxelkroken 2014. 
 

Vädrets makter bjöd på stiltje och dimma på startplatsen vid Skansholmen på 
lördagsmorgonen, varför det 87 båtar stora startfältet fick gå för motor eller bogseras genom 
den södra skärgården till Vinö Bredhäll vid utloppet till Kalmarsund. Först vid 14-tiden kom 
vinden, men den relativt svaga sydvinden gjorde att målgången i Byxelkrok drog ut på tiden. 
Först vid 18–20-tiden på kvällen, i dimma och mörker, kunde båtarna passera mållinjen, 
vilket försvårade tidtagningen. 
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Dimma vid målgång Byxelkrok 

 

Nästa dag var dimman tillbaka och starten fick återigen skjutas upp. Ny startplats blev Kälmö 
över sundet, varifrån båtarna kunde ge sig iväg runt 15-tiden. 

Målgången hade flyttats ut till Idö på grund av tidsbrist och osäkra väderförhållanden, och 
passerades runt 17-tiden. 

Totalsegrare blev Valdemarsviks Claes Falk i sin X35:a. Tvåa och trea blev Westerviks 
Segelsällskap Wikingarnas Bo Fransson i sin Dynamic 35 respektive Lars Gigård i en Arcona 
400. Bäste WSS-båt blev Magnus Stålgren på femte plats i en J105. 

Segrarna i grupp1 blev Wikingarnas Michael Alamaa i sin One off. Klubbkamraterna Stefan 
Jonsson, Rival 22, i grupp3, och Per Larsson, BB10, i grupp4. 

I doublehand vann Magnus Ringberg från LSS med sin NF. Kjell Nilsson, SYS, vann 
spinnakerfria klassen i sin Gaffelrigg, och Göran Marström vann flerskrov med sin M32:a. 

Många av deltagarna fick sen i tilltagande vind med kraftigt regn, mörker och dålig sikt segla 
hem till sina respektive hemmahamnar. 
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Total 2:an Bosse Fransson väljer pris 
 

 
Total 3:an Lars Gigård mot prisbordet 
 
 

Externa seglingar: några WSS:are har dessutom varit utanför klubben och kappseglat: 
Bosse Djerf Seapilot Two Star Baltic Race 

Hyundai Cup 
Navigare Race Week 
Höstpokalen WSSW 
Wiking Race 

 
Hans Asklund 

 
2,4 mR 

 
Mats Ferner 

 
Höstpokalen WSSW 

 
Thomas Ragnarsson 

 
Seapilot Two Star Baltic Race  
Tjörn Runt med Blur 
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Utbildning Seglingsledare, 27-28 september 

 
Från vänster: Christer Andersson, Patrik Schander, Ulf Andersson, Jan Furemo, Ulf 
Johansson, Lars Gigård  och Per-Martin Andren, (Fredrik Holmberg frånvarande) 
 

Under helgens rankingseglingar för 2,4mR avslutades Svenska Seglarförbundets utbildning 
av licensierade Seglingsledare. 

Utbildningen startade med den teoretiska delen under november 2013 och avslutades med 
den praktiska delen, där de 7 kandidaterna både fick agera seglingsledare och praktisera 
som funktionärer, under ledning av Patrik Schander, Kalmar. 
Vi har nu 7 licensierade seglingsledare i Västervik: 

 

WSSW 

Ulf Andersson 

Per-Martin Andren  

Lars Gigård 

Ulf Johansson 

WSS  

Christer Andersson 

Fredrik Holmberg 

Jan Furemo 

 

Skansholmssektionen Vakant Ordförande 
 Peter Eckerbom adjungerad 
  Jan-Olov Andersson   
  Tommy Albinsson   
  Ingemar Wihlstrand   
  Christer Elmerfjord   

2013 fastställdes hur omfattande skadorna på huset var och vad det skulle kosta att 
åtgärda.  Det gällde t ex bärande stolpar, bjälklag/syllar under altangolvet. PEAB 
Byggservice erbjöd sig att utföra entreprenaden.  
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Virket anlände v 46 till Solbergsudde. Det grund- och färdigmålades före frakten till 
Skansholmen.  Peab bytte under jan-mars 2014 18 st halva stolpar som bär upp taket på 
Skansholmens klubbhus samt syllar vid 4 st hörn på verandan där det var murket. 
Ytterligare virke har fraktats till Skansholmen och frivilliga från varvet har fraktat bort 
rivningsmaterialet. 

Arbetet med övriga syllar och loftgolven har sektionen och frivilliga utfört.  I augusti hade vi 
en arbetsdag då vi utförde diverse renoveringsarbeten. Dagen avslutades med en 
kräftskiva.  

Altangolven är nu färdigskruvade och oljade. Räckena är på plats men fortfarande saknas 
”kryssen”. De kommer att monteras under våren 2015.  

Eftersom sektionsstyrelsen är liten önskas flera tillfällen när många kan engageras i 
arbetet på Skansholmen - gärna i form av en arbetsdag med avslutande fest. 
 

Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord adjungerad 
  Lars Hultquist   
  Johan Liljekvist    
     

Seglarskolan har detta år haft 16 glada elever som också haft en mycket bra närvaro under 
både vår- och höstsäsong. De har utvecklat sin seglingsförmåga med hjälp av våra duktiga 
instruktörer. 

Lägret som planerades att hållas fick ställas in i då för få barn var anmälda. 

Då höstens seglingar skulle starta flyttade två instruktörer pga jobb och studier. Även andra 
instruktörer som tidigare varit engagerade började svaja och droppade av en efter en. Det 
var med nöd och näppe att vi kunde ta hand om våra ungdomar som ville segla! 
 

Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 
  Tommy Bovinder   
  Per-Inge Nilsson   
  Anders Viberg   
  Christer Lundberg   

 Styrelsen följer noga utvecklingen gällande kommande regler för renspolning av 

båtbottnar. Bl.a. har ett studiebesök hos Pukaviks Båtklubb och deras spolplatta och 

reningsanläggning gjorts. (Anders Karlzen, Richard Nilsson och Gert Petersson) 

 Reparationen av mastkransbryggan färdigställdes. Nya järnbalkar, syllar och 

gångvirke.  

 Slipbryggan oljades. 

 Sjö- och torrsättningsrutinerna har förbättrats och förtydligats. (Per-Inge Nilsson) 

 El installerad på bensinskjulets yttervägg. (Per Linde) 

 606-an blev färdigreparerad och överlämnades till Ungdomssektionen. (Gert 

Petersson) 

 Arbetsdagar genomfördes 17 maj, då 46 medlemmar deltog, samt 25 okt då 19 

personer kom.  

 Ris efter fällda träd samt skrotvirke från Skansholmen bortkört. 

 Nedre vägen grusad, 15 ton. 

 Elen på bryggorna besiktad. 

 Miljöfarligt avfall från miljöboden har tagits om hand av Stena. 
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Varvschefen tackar alla WSS:are som hjälpt till att hålla varvet snyggt och fungerande! 
 

Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 
  Arne Blomgren   
  Lennart Rundberg   
 Tore Lundström  
Sektionen har bistått övriga sektioner med arbetsinsatser.
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Samtliga sektioner har var sina ansvarsområden som redovisas på hemsidan. Dessa 
beskriver tillsammans WSS långsiktiga målsättningar. Här återges några specifika insatser 
för 2015. 

 

Gästhamnen 

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 
Förutsättningar för om wifi går att installeras har utretts. Orsaken till att det inte går är bl.a att 
telestationen ligger långt ifrån och att den tillgängliga datamängden då blir otillräcklig för 
antalet användare.  

 

Klubbhuset 

Projektera för ny uppvärmning av klubbhus med värmeväxlare. Sedvanligt underhåll. 

Klubbmästeriet (Cecilia efterlyser fler som vill hjälpa till med klubbmästeriet) 

Datum Aktivitet Var Vad ska ordnas Kommentar Vem 

28 feb Föreläsning 
Göteborgs 
Universitet 
 

Solbergsudde 
15:00 – 18:00 

Kaffe/ te och frallor 
20 kr 

 Christina 
Cissi 

15 mars Årsmöte Solbergsudde Kaffe och mackor Styrelsen annonserar Cissi 

18/4 ? Solbergsudde    

23 maj Arbetsdag Varvet Solbergsudde Organisera städning av 
klubbhus. 
Sopplunch. Beräknad 
åtgång: 350 g 
ärtsoppa/person. 
Ta med stor gryta 
hemifrån! 

Annonseras av 
styrelsen/varvschefen 
(Påminn att festen ska 
nämnas i gatuprataren) 

Organisera 
städning av 
klubbhus./ 
Cecilia 
 
Sopplunch: 
Anne? 

23 maj 18.00 
Sjösättningsfest 

Solbergsudde Annonsera. 
Organisera grillfest: Duka, grillkol, tändvätska, 
Ev fördrink 

Christina 
 

19 juni Midsommarfest Skansholmen Annonsera 
Organisera midsommarstången med dans. 
Saft och tårta. 
Organisera grillfest: Duka, grillkol, tändvätska. 
Tipspromenad. 
Snöre och blommor till stången 

 

29 
augusti 

Arbetsdag på 
Skansholmen  
 
 
Kräftskiva 

Skansholmen Annonsering 
Dukning 
(Fika) Vi bjuder hellre på 
fördrink. Vitt vin. 
 

Inventerar material som 
finns på Skansholmen samt 
ev kopierar upp sånghäften. 
Handlar fördrink, ev dukar 
servetter etc: 

Cissi 
Christina 
 
 

Datum ej 
fastställt 

Höstmöte Solbergsudde Annonsera 
Ordna fika 

Styrelsen annonserar  

6 Dec 2a adventsfika Solbergsudde Annonsera. Duka samt ordna fika. 11:00 – 13:00 Christina 



  
 

 

Seglingssektionen 

SEGLINGSPROGRAM – 2015 

6 - 7  juni WSR – WesterviksShorthandedRace 

juni & augusti Bankappsegling (seglingsledar-praktik) 

7 - 9 augusti Visbyseglingen 

5 september WM/KM (Wikingarna arrangerar) 

19 – 20 september Byxelkroken 

Om tillräckligt intresse visas kommer vi dessutom att under seglingssäsongen 
genomföra familjeeskadrar 

 

Skansholmen 

Under 2015 ska de vanliga rutinarbetena för att sätta Skansholmen i bruksskick 
efter vintern utföras. 

Sedan PEAB avklarat sin del av restaureringsarbete på huset kommer all kraft att 
läggas på att slutföra beslutad upprustning. För att klara av detta förutsätter vi i 
sektionen att flera klubbmedlemmar engagerar sig för att hjälpa till med arbetet. 

Investeringsbehov: 

- Utemöbler.  

- Altanrenovering och räcken.  

- Stora bojar 3 st till långbryggan 

- Övriga investeringar beroende av beviljade bidrag.  

 

Ungdomssektionen 

Seglarskolan 2015 står inför nya spännande utmaningar. Detta år kommer vi att 
genomföra seglarskolan tillsammans med Wikingarna, WSSW. Det har gjort oss 
starkare och därigenom har vi blivit godkända av Svenska Seglarförbundet för att 
bedriva en seglarskola under deras namn. 

Vi kommer i år att förlägga seglarskolan på Notholmen då detta är en mer central 
plats och ger oss snabbare tillgång till öppet vatten. Vi vill också tro att närheten till 
staden kan ge en ökad marknadsföring för segelsporten. 

Efter att vi slagit samman våra jollar kommer vi att ha tillgång till 15 st optimister, 
11 st 2-kronor och en 606:a. Totalt kan vi ta ut 50 barn och ungdomar på vattnet 
samtidigt, vilket vore en dröm! 
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Varvet  

Gert informerar: Arbetsdag den 23 maj med fest på kvällen efterår 

Medlemmar som har sin båt på WSS varvsområde har arbetsplikt i sektionerna.  

Varvet kommer att jobba med arbetsdagar samt personliga projekt för medlemmar 
som inte kan delta i arbetsdagarna. Den som vill ha förslag på arbetsuppgifter tar 
kontakt med varvschefen, Gert Petersson.  

Förutom löpande underhåll ska vi i år: 

Olja brygga 1 och 2 före sjösättningarna.  

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

Fälla träd vid miljöboden. 

Bygga räcken på mastbryggan. 

Bygga en el- och vattenstolpe vid bryggan nedanför klubbhuset. 

Byta en flaggstångslina. 

Måla slipvagnarna.  

Tjära portarna till mastskjulet och stora båtskjulet.  

Ytterligare förbättra säkerheten vid sjö- och torrsättningarna. 

Förbättra säkerheten på bryggorna samt på Skansholmen. (Frälsarkransar, 
kastlinor, båtshakar ska placeras ut på lämpliga punkter.) 

Öka medlemmarnas medvetenhet om miljöproblem rörande båtlivet.  

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

Arrangera två arbetsdagar. 

 

Veteransektionen 

Med start i februari har ett antal Tisdagsträffar hållits. Träffarna har samlat ett 
antal medlemmar och de har uppskattats av deltagarna. 

Träffarna kommer fortsätta fram t.o.m. april, och om intresse finns, tills vidare. 

I övrigt kommer sektionen att bistå andra sektioner med arbetsinsatser om så 
efterfrågas. 
 


