Protokoll fört vid årsmöte i
Västerviks segelsällskap
Plats

Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik

Tid

Söndagen den 23 mars 2014 kl 1300 – 1600

Närvaro
Styrelse 2013
Anders Karlzén
Jan Källmark
Monica Sjöholm
Lars-Åke Larsson
Bo Axelsson
Richard Nilsson

ordf
v ordf
kassör
sekr
ledamot
ledamot

Verksamhetsansvariga 2013
Ingvar Arnér
gästhamn
Thomas Strömberg
klubbhus
Cecilia Klyver
klubbmästare
Fredrik Reuterskiöld
marknad
Jan Furemo
segling
Ulf Sjöholm
Skansholmen
Lotta Bäckström
ungdom
Gert Petersson
varv
Per-Inge Nilsson
veteran

Samt ca 30 medlemmar

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

§1

Mötets öppnande

Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Vid detta möte har vi inte
någon nyintagen medlem att särskilt uppmärksamma.

§2

Fastställande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkänns efter platsbyte mellan §12 o §13 samt tillägg under
§ 13 av femårigt investeringsbehov, rapport från seminarium och klubbhusets uthyrning

§3

Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet konstaterar att endast WSS röstberättigade medlemmar är närvarande.

§4

Val av mötesordförande

Årsmötet utser Arne Blomgren att leda årsmötesförhandlingarna.

§5

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson.
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§6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Nilseric Hollander och Ann Ingemansson 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 Västerviks-tidningen.
Anslag har funnits i klubbhuset och på hemsidan. Alla 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 3). Den föredras av respektive sektionsordförande.
Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Arne alla som bidragit till WSS verksamhet under
2013.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar lägga den till handlingarna.

§9

Bokslut för 2013 samt revisionsberättelse
Årssammanställning av balansrapport 2013

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader
Övriga anläggningar
S:a materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Fordringar/utgiftsförskott
Likvida medel
S:a omsättningstillgångar
S:a tillgångar

2012-12-31

2013-12-31

296 574
1 703 212

449 274
1 640 783

1 999 786

2 090 057

31 230
5 390
49 951
86 571

26 000
4 020
6 360
36 380

2 086 357

2 126 437
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Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
Årets resultat
S:a Eget kapital

-554 254
-104 919
-659 173

-659 173
-96 512
-755 686

Obeskattade reserver
Diverse fonder

-212 870

-234 870

-1 032 000
-9 000
-119 050
-3 000

-884 000
-9 000
-119 050
-3 000

-1 163 050

-58 000
-1 073 050

Långfristiga skulder
Lån bryggor Solbergsudde
Insatser nya plan
Insatser bryggor
Medlemsandelar
Deposition medlemmarnas
nycklar
S:a långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott vinteravgifter
Leverantörsskulder
S:a kortfristiga skulder
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder
Detaljerad balansräkning

-49 590
-1 674
-51 264

-62 832

-2 086 357

-2 126 437

-62 832

bilaga 1

Årssammanställning av resultatrapport 2013
Intäkter
Medlemsintäkter

551 773

Hyresintäkter

9 500

Seglarskola

6 236

Övriga rörelseintäkter

144 003

Summa intäkter

711 512

Kostnader
Rörelsens kostnader

-324 924

Övriga externa kostnader

-146 769

Summa kostnader

-471 693
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Resultat före avskrivningar

239 819

Avskrivningar, nedskrivningar

-137 540

Resultat efter avskrivningar

102 279

Finansiella kostnader

-37 767

Resultat efter finansiella kostnader

64 512

Avsättning till Skansholmsfond

-22 000

Resultat efter avsättning
till Skansholmsfond
Detaljerad resultaträkning

42 512
bilaga 2

Monica Sjöholm, som varit kassör under året, kommenterar bokslutet 2013:

Resultatrapport
Intäkter
De viktigaste intäkterna kommenteras
Medlemsintäkter huvudposterna är

Övriga rörelseintäkter

Bryggplatsavgifter
Vinterplatsavgifter
Medlemsavgifter
Gästhamnsavgifter
Kappseglingar

325 tkr
95 tkr
110 tkr
82 tkr
60 tkr

Övriga rubriker, se årssammanställningen.

Kostnader
Rörelsens kostnader – dvs sektionernas kostnader och avgifter till SSF och Föreningsarkiv
De viktigaste kostnaderna för
Skansholmen
Virke till räcken och altangolv till reparation av huset på Skansholmen 26 tkr
Ungdomssektionen
Friggebod 22,6 tkr
Regnställ 8,5 tkr
Varvssektionen
Reparation av mastkran plus nytt manöverdon till motorkranen 22 tkr
Snöröjning 8 tkr
2 st containers för varvsstädning 5 tkr
Hämtning av miljöfarligt avfall x 2 5,2 tkr
Klubbhus o materialsektionen
Div reparationer i huset 5 tkr
Utombordarreparationer 3,7 tkr
Bensin 3,6 tkr (10 tkr budgeterat!)
Klubbmästeri och gästhamn inga kommentarer.
Marknad
Får endast kostnad för 1 nr av tidningen under 2013 pga sen utgivning av nr 2, 8 tkr
Rörelsens externa kostnader utgörs av
Arrenden + tomträttsavgäld 14 tkr
El 58 tkr
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Vatten 10,5 tkr
Renhållning 19,3 tkr
Kontor 11 tkr (därav dekaler för 6,3 tkr)
Föreningsförsäkrning
17 tkr
Avskrivningar

139 800 tkr. Nytt för 2013 är påbörjad avskrivning av nya optimister, 6
tkr. I övrigt samma avskrivningar som tidigare år dvs Väg 11,5 tkr,
plåttak 10 tkr, klubbhus 39,3 tkr, Bryggor 73 tkr.

Finansiella kostnader: ränta 37,8 tkr.
Avsättning till Skansholmsfonden för att möta kostnaderna för reparationen 22 tkr
Resutat efter avsättningen 96,5 tkr.
Resultatet läggs till ny räkning eftersom stora kostnader förväntas, spec. reparationen på
Skansholmen.
Balansrapport
Nya poster är kostnader för
• Arbetsbåt till Skansholmen 26 tkr
•

5 nya optimister 60 tkr

•

Färdigställande av elsatsningen 85 tkr

Läggs i balansräkningen för avskrivning from 2014 (utom optimisterna som börjar avskrivas
from 2013)
Övrigt att notera är att vid 2013 års slut hade vi endast drygt 6 tkr på bankkontot.
Skansholmsfonden ökats till 120 tkr
WSS skuld till medlemmarna för nyckeldepositioner är 58 tkr.
Stora brygglånet minskat till strax under 900 tkr
Det har rensats i anläggningstillgångar och avskrivningar. Samtliga poster för bryggor har
slagits samman och föreslås avskrivas med 90 tkr per år i ytterligare 15 år, klubbhuset med
21,6 tkr per år i ytterligare 12 år. (se förslag till avskrivningar from 2014 nedan)
Förslag till avskrivningar from 2014
Kvar att
År
Avskrivning
Objekt
avskriva
kvar per år
Bryggor
1 347 258
15
90 000
Plåttak
192 000
20
10 000
Asfalt väg
57 500
5
11 500
Klubbhus
257 274
12
21 615
Arbetsbåt
26 000
10
2 600
Elsatsning
85 000
10
8 500
Optimister
54 000
9
6 000
Summa årlig avskrivning
tom 2018
150 215
Årsmötet godtar förslaget till avskrivningar
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Årsmötet uppdrar till styrelsen att disponera årets överskott i budgeten för 2014.

§ 10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

I sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 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 2013

§ 11

Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

På SA Nilssons förslag beslutade höstmötet att ändringsförslagen skulle föreligga skriftligen
före årsmötet samt att varje punkt skulle beslutas för sig.
•

Medlems- och familjeavgiften höjs med 100 kr.

•

Gästhamnsavgiften höjs till 200 kr. I summan ingår el för den som så önskar.

•

Ny avgift för vinterbryggliggare
- Avgiften beräknas efter samma kvm-pris som på land+1 000 kr
- Eventuell elförbrukning betalas separat
- Båtägaren ska naturligtvis ha gällande försäkring.

•

Det har förekommit att medlemmar försummar att bidra till städningen av klubbhuset.
Styrelsen påminner om gällande riktlinjer enligt vilka alla medlemmar som har båt på
WSS är skyldiga att städa klubbhuset och att detta går utanför den ordinarie
arbetsplikten.
Avgifts- och arbetspliktsreglerna ska kompletteras med kravet på klubbhus-städning.
Serviceavgiften höjs med 200 kr för den som inte fullgjort städuppdraget.
Nilseric Hollander begär att städlistan ska anslås på anslagstavlan vilket bifalles av
årsmötet. Dessutom förtydligar Cecilia att medlem utan e-post har fått pappersbrev.

•

Då särskilda omständigheter råder för enskilda medlemmar (tex långvarig sjukdom) kan
kassören avstå från att debitera för arbetsplikt. Samråd med styrelsen ska ske.

Styrelsen har beslutat tillämpa ovanstående regler inför vintern 2013/14. Om årsmötet 2014
beslutat om annan avgift skulle fakturan fått justeras i efterhand.
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•

Sällskapets gemensamma segelbåtar är avsedda för sällskapets aktiviteter under
ledning av ansvarig person, utsedd av styrelsen. När båtarna inte används för
huvuduppgiften har WSS medlemmar möjlighet att hyra dem. Ungdomssektionen
ansvarar för uthyrningsverksamheten.
Avgifter:
Båttyp
Kr/dygnKr/vecka (7 dygn)
Optimist
150
800
2-krona
275
1 400
606:a
400
2400
Bokning sker genom seglingsansvarig vilken meddelar kassören hur mycket som
ska debiteras. Lån utan avgift kan förekomma i seglarskolans regi.

Årsmötet beslutar att fastställa avgifterna för 2014.

§ 13

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a. Båtbottentvätt
Richard och Gert rapporterar och visar bilder från ett studiebesök i Pukavik där man installerat
en avancerad anläggning för båtbottentvätt i samband med upptagning.
En arbetsgrupp bestående av Anders, Richard och Gert har funnit att de lokala kraven på
anläggningarna varierar mycket mellan olika kommuner. Richard rekommenderar att WSS
avvaktar med praktisk projektering tills Västervik bestämt sig för kravnivå. Under tiden
förbereder styrelsen ett samarbete med Erikssons varv. Det borde kunna bli fördelaktigt för
båda parter eftersom Erikssons använder veckodagar och WSS mest helger.
Anders förklarar att vi kan söka LOVA-bidrag (50%). Efter bifall måste byggnationen
genomföras inom tre år. En fara med att vänta är att pengarna kan ta slut.
Gert förklarar att upptagningsorganisationen ska slimmas vilket till en del kommer att
kompensera spoltiden. En underlättande åtgärd som båtägarna kan vidta redan vid
sjösättningen i år är att markera slingens plats på skrovsidorna.
På Nilseric Hollanders fråga förklarar Jan K att kommunen tills vidare avvaktar med sina
kravspecifikationer.
Nilseric föreslår att det redan nu avsättes pengar för spolplatta
Ärendet är stort och föranledde en livlig diskussion.
SA Nilsson föreslår att diskussionen bordlägges tills vi får reda på vad som gäller.
Årsmötet uppdrar till styrelsen att utreda olika alternativ för spolplatta samt redovisa detta för
höstmötet.
b. Skansholmsrenoveringen
Ulf redovisar nuläget för Skansholmsrenoveringen. Peab har klarat av stolpbytena i huset.
Återstår altanerna samt målning som medlemmarna ska göra. Ulf efterfrågar fler medlemmar
som vill hjälpa till med det praktiska arbetet. Jan-Olof Andersson föreslår att en teckningslista
på papper anslås medan Jan K hänvisar till Facebook. Ulf förordar den förra modellen.
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c. Femårigt investeringsbehov
Ärendet har initierats av en skrivelse från Magnus Ekholm till styrelsen. Anders beskriver
detta som en informationspunkt samt redovisar de önskemål som styrelsen har på sikt.
Anders föreslår att medlemmarna begrundar listan samt tillför ytterligare uppgifter respektive
föreslår bortprioritering. Håkan Stärner påminner om att alla föremål som köps måste ha en
genomtänkt underhållsplan inklusive ansvarig person.
Hollander föreslår att nästa båtskjul som blir ledigt reserveras för sällskapets egna behov
d. rapport från seminarium
Anders rapporterar från ett tvådagars seminarium för styrelsen och de sektionsansvariga.
Bland annat enades man om arbetsfördelningen mellan sektionerna. Resultatet redovisas på
hemsidan under respektive sektion samt i verksamhetsplanen för 2014.
e. klubbhusets uthyrning
Richard påtalar att klubbhusuthyrningen på Solbergsudde generar små vinster jämfört med
gästhamnen. Extern uthyrning stör gästhamnen, hindrar medlemmarna och medför slitage.
Richard föreslår att extern uthyrning endast ska förekomma från 1 november till 1 mars.
Cecilia från Klubbmästeriet samt Nilserik Hollander tillstyrker.
Årsmötet beslutar att inte hyra ut klubbhuset externt under båtsäsongen. Redan godkända
bokningar ska naturligtvis fullföljas.
Även gästhamnens existens berörs men inga nya beslut fattas
Inga motioner har inkommit

§ 12

Fastställande av verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2014

Respektive sektionsordförande presenterar verksamhetsplanerna för 2014. De bifogas
protokollet (bil nr 4)
Beträffande Skansholmslägret föreslår Ulf Sjöholm att barn från Västervik ska prioriteras
framför mera långväga när val av vecka anpassas till skolstarten.
På Hollanders förslag lovar Ingvar undersöka om det finns någon användbar modell för
markering av hur länge båtplatserna är lediga för gästhamnen.
Ulf Sjöholm beskriver att Skansholmssektionens traditionella personal behövs för det vanliga
underhållet på bryggor, bojar etc. Fler medlemmar behöver engageras för att göra färdigt
renoveringen.
Gert inbjuder medlemmarna till arbetsdag på varvet den 17 maj.

8(30)
WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.

www.wss.nu.

Bankgiro nr 5005-8544

Budget 2014
Monica Sjöholm redovisar styrelsens förslag till budget för 2014. (bil nr 5)

Kommentarer till förslag budget för 2014
Endast huvudposterna redovisas, i tusental kronor.
Gemensamt
Intäkter
Medlemsavgifterna
Kostnader Arrenden, tomträttsavgälder, el, vatten, renh, kontor, försäkringar
Skansholmen

Intäkter Ev. hyror
Kostnader PEAB 110, den del av rep. som inte WSS klarar själva
Färg till räcken mm 25
Övrigt 20

Ungdom

Intäkter
Seglarskola o läger,Sponsring Tjustbanken
Kostnader 5 st optimister 60, Utbildning

Varv

Intäkter
Bryggplatser, vinterplatser, mastskjul, arbetsplikt
Kostnader Rep.mastkransbrygga,containers,miljöfarl avf, grus nedre vägen

Klubbmästeri

Intäkter
Hyror
Kostnader Komplettering porslin o övr husgeråd, nya termosar

Klubbhus

Kostnader Vanligt fastighetsunderhåll, mögelsanering källare
Felsökning vattenläckage in i ungdomarnas förråd

Gästhamn

Inga kommentarer

Segling

Intäkter
Anmälningsvgifter till kappseglingar
Kostnader Seglingar Byxelkroken, WSR mfl

Marknad

Kostnader 3 nr av WSS-nytt, varav ett nr från 2013.

Räntan
Avskrivningar

Något lägre kostnad för varje år, förutsatt samma ränteläge
150 215 kr.

Lars Jillehed argumenterar för att vi borde använda checkkrediten mera. Bo Axelsson ska få
ta del av bakomliggande beräkningar och ska därefter initiera en diskussion i styrelsen.
Årsmötet beslutar fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2014.

§ 14

Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektionsstyrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar

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

Namn
Anders Karlzén
Jan Källmark

Funktion
Ordförande
Vice ordf

Val
Kommentar
1 år till 2015 Omval
Kvarstår till 2015
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Gästhamnssektion

Klubbhussektionen

Klubbmästeri

Marknadssektionen

Seglingssektionen

Skansholmssektionen

Ungdomssektionen

Varvsektionen

Lars-Åke Larsson
Monica Sjöholm
Bo Axelsson
Richard Nilsson
Nils Ulmner
Ingvar Arnér
vakant
Stefan Westberg
Thomas Strömberg
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Kenneth Hansson
Cecilia Klyver
Joy Christensen
Stina Ege
Christina D Petersson
Ann Karlzén
Fredrik Reuterskiöld
Torsten Blomgren
Roland Kronvall
Annika Boman
Sofia Ahl
Jan Furemo
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann-Katrin Moldenius
Ulf Sjöholm
Jan-Olov Andersson
Tommy Albinsson
Ingemar Wihlstrand
Christer Elmerfjord
Lotta Bäckström
Lars Hultquist
Klas Svensson
Johan Liljekvist
föreslås. Ännu ej
tillfrågad
Jakob Elmerfjord
Gert Petersson
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Anders Viberg
Christer Lundberg

Sekreterare
Ekonomiansv
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande

Ordförande

2 år till 2016
1 år till 2015
2 år till 2016
1 år till 2015
2 år till 2016
1 år till 2015
2 år till 2016

Ordförande

2 år till 2016
1 år till 2015
2 år till 2016

Ordförande

2 år till 2016
1 år till 2015
2 år till 2016
2 år till 2016

Ordförande

1 år till 2015
2 år till 2016
2 år till 2016

Ordförande

1 år till 2015

2 år till 2016
Ordförande

1 år till 2015
2 år till 2016
2 år till 2016

Ordförande

Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Nyval
Omval
Nyval
Kvarstår till 2015
Omval
Omval
Kvarstår till 2015
Kvarstår till 2015
Omval
Omval
Omval
Kvarstår till 2015
Kvarstår till 2015
Omval
Omval
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Kvarstår till 2015
Omval
Nyval

Kvarstår till 2015
1 år till 2015 Omval
Kvarstår till 2015
2 år till 2016 Nyval
Kvarstår till 2015
2 år till 2016 Omval
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Veteransektionen

§ 15

Per Inge Nilsson
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Tore Lundström

Ordförande

1 år till 2015 Omval
2 år till 2016 Omval
Kvarstår till 2015
2 år till 2016 Nyval

Val av revisorer

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag:
Bruno Blomberg
Ingemar Hellberg
Bertil Lycke
Mats Hasselqvist

§ 16

Ordförande
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

1 år till 2015
1 år till 2015
1 år till 2015
1 år till 2015

Omval
Omval
Omval
Omval

Val av valberedning

Årsmötet utser ny valberedning:
Sven Olof Nilsson
Ann Ingemansson
Arne Blomgren

§ 17

Ordförande

Övriga ärenden

Hollander föreslår att styrelsen ska arbeta för att WSS ska köpa den mark som vi nu har
tomträtt på. Arne Blomgren informerar om att kommunen vid tidigare kontakt inte varit beredda
att sälja och att vi enligt kontraktet har samma årsavgift i ytterligare sex år. Årsmötet beslutar
uppdra till styrelsen att utreda förutsättningarna för att köpa marken på Solbergsudde.

§ 18

Överlämnande av ordförandeskap

Mötesordföranden Arne Blomgren överlämnar ordförandeklubban till Anders Karlzén.

§ 19

Avtackning mm

Avgående från styrelsen är Gunte Ahl. Han tackas för det arbete han lagt ned.
Anders framför ett varmt tack till alla sektionsverksamma och förklarar att sällskapets goda
ekonomi helt och hållet beror på det arbete som utförs ideellt.
Jan F uppmärksammar att Östen Pettersson vunnit årets Byxelkroksegling och att Bo Djerf
gjort bra ifrån sig på främmande bana (för placeringen i Watski two star race)

§ 20

Avslutning

Omvalde ordföranden Anders Karlzén tackar för förtroendet och förklarar årsmötet avslutat.
Arne Blomgren, mötesordförande

Lars-Åke Larsson, sekreterare

Ann Ingemansson, justeringsman

Nilseric Hollander, justeringsman
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Verksamhetsberättelse för 2013
WSS verksamhet 2013 presenteras sektionsvis. Beskrivning av respektive
ansvarsområde redovisas tillsammans med verksamhetsplaneringen för
2014

Gästhamn
Styrelse
Ingvar Arnér, ordf
Stefan Westberg
•

Gästhamnen ökade antalet gästnätter med 22 från 2012.

•

Resultatet för 2013 blev ca 84 000:- vilket motsvara 494 gästnätter

•

Vi placerade ut o tog in farledsprickarna likaså septisugen.

•

Rödmarkeringarna på bryggorna förbättrades.

•

Rapportering till olika register meddelades.

•

Träff med gästhamnsvärdarna hölls i maj.

•

Det blev svårt att få till någon g-värd för vecka 30, men det var några
medlemmar som ställde upp.

•

De cyklar som vi har håller dålig kvalitet. Gåvor i form av bra äldre
cyklar utan växel efterlyses.

Klubbhus-och materiel
Styrelse:
Thomas Strömberg, sammankallande
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Kenneth Hansson

Klubbmästeri
Styrelse
Cecilia Klyver, ordf
Christina Dunger Pettersson
Anne Karlzén
Joy Arat
Stina Ege
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Aktiviteter som anordnats under året
•

Sjukvård ombord – den 19 januari hölls ett föredrag på Solbergsudde
om hur du hanterar skador till sjöss och på land. Klubbmästeriet stod
för fika.

•

Klubbmästeriet bjöd på fika i samband med årsmötet i mars månad.
Sjösättningsfest anordnades i slutet på maj och klubbmästeriet
dukade och förberedde festen samt bjöd på en fördrink när gästerna
kom. Var och en av gästerna tog med sig egen matkorg.
Klubbmästeriet bjöd på kaffe och kaka.

•

WSR–helg i början av juni på Skansholmen. Klubbmästeriet hjälpte
till med att handla in all maten inför helgen samt var med under
helgen och stod för iordningsställandet av fika, grillning samt frukost
på söndag morgonen för deltagarna.

•

Midsommarfesten hölls på Skansholmen med sedvanligt
midsommarfirande med dans runt stången och klubbmästeriet bjöd
på kaffe och jordgubbstårta. Efteråt dukades det upp i matsalen inför
kvällens grillfest.

•

Den årliga kräftskivan hölls i slutet av augustimånad, klubbhuset
dukades upp och pyntades med girlanger och lyktor. Deltagarna hade
med sig egen matkorg och dryck. Klubbmästeriet stor för kaffe och
kaka.

•

WSS höstmöte den 24/11. Klubbmästeriet ordnade fikat.

•

Den 2:a advent ordnades det adventsfika på Solbergsudde.

Därutöver har sektionen:
•

gått igenom allt porslin och diskat en hel del av det.

•

tillsammans med gästhamn köpt förbrukningsmateriel till klubbhuset.

•

gjort i ordning en sjukvårdslåda/förbandslåda som finns i klubbhuset
på övervåningen vid anslagstavlan samt en förbandstavla som
hänger vid förrummet till duscharna.

•

iordningsställt och uppdaterat städlistor med städinstruktioner till
WSS hemsida.

•

redigerat storstädningslistan - medan utförandet av storstädningen
under året har legat på Klubbhussektionen.

•

hyrt ut klubbhuset.

Marknad
Styrelse
Fredrik Reuterskiöld, ordf
Torsten Blomgren
Roland Kronwall
Sofia Ahl
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Segling
Styrelse
Jan Furemo, ordf
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann-Katrin Moldenius
Genomförda seglingar under året
•

8–9 juni WSR – Westerviks-Shorthanded-Race

•

14–16 juni Helgeskader

•

20–28 juli Semestereskader

•

9–11 augusti Visbyseglingen

•

7 september WM/KM (arrangerad av Wikingarna)

•

21-22 september Byxelkroken

Skansholmen
Styrelse:
Ulf Sjöholm, ordf
Jan-Olof Andersson
Ingemar Wihlstrand
Tommy Albinsson
Christer Elmerfjord
•

För att bättre motsvara sektionens transportbehov har en begagnad
båt, Triss 52, inköpts. Hämtades i Degerfors trots besvärligt
vinterväglag.

•

Den fasta bryggan i ”Dassviken” har förstärkts med en kraftig stolpe
mot land. ”Långa bryggan” har försetts med ny landgång mot
grillplatsen. Rutingöromålen i form av storstädning, flytbryggor i och
upp, kontroll av förtöjningar m. m. har utförts.

•

Anbud från PEAB för en del av restaureringsarbetet på huset har
antagits, men arbetet har inte startat ute på holmen. I väntan på detta
har sektionen impregnerat, grundmålat och fraktat ut det virke som
ska användas av PEAB. Virke till det arbete som klubbmedlemmar
ska utföra är inhandlat. Förvaras för närvarande i Vimmerby där
arbetsvilliga medlemmar tillbringade en dag med att hyvla virket till
riktiga dimensioner.(Tack Anders Karlzèn för att du ställer din
maskinpark till förfogande!)

Ungdom
Styrelse
Lotta Bäckström, ordf
Lars Hultquist
Klas Svensson
Jan Töregård
Jakob Elmefjord
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Seglarskolan 2013 blev en bra säsong med många seglingstillfällen och bra
väder.
”Väder” med en nypa salt då vi två måndagar i rad fick uppleva något av
”minitornados” som svepte in över Korpaholmarna och Wss. Båtar gick
omkull till höger och vänster och viken såg ett tag ut som ett slagfält med
badande elever och kämpande instruktörer för att undsätta elever som
behövde hjälp. Det är vid sådana tillfällen man känner vilket ansvar man har
för både elever och instruktörer och att det är viktigt med säkerheten på
många olika sätt.
Att vi 2013 fick fem stycken nya, fräscha och säkra optimistjollar känns
jättebra och vi ser fram emot våren då ytterligare fem jollar anländer. På sikt
finns även RIB-båtar med i planeringen vilket ytterligare skulle öka vår
säkerhet. Dagens motorbåtsflotta kämpar vi med varje år för att det ska bli
brukbara inför seglarsäsongen.
Seglarskolan har haft ca 15 glada elever som också haft en bra närvaro
under både vår- och höstsäsong och som har utvecklats med hjälp av
fantastiska instruktörer. Säsongen avslutades med spännande stafett mellan
elever och instruktörer, men vem vann?
Skansholmslägret fick i vila 2013 då Skansholmen varit under renovering. I
år hoppas vi kunna genomföra läger igen men kanske i ny form.
Ungdomssektionen köpte under våren in en friggebod till jolleplanen för att
underlätta hanteringen av tillbehör till jollarna. Att ha allt material nära och
samlat gör att vi får mer kvalitetstid på sjön.
2013, ett bra år för ungdomssektionen, men 2014 kommer bli ännu bättre!

Varv
Styrelse
Gert Petersson, varvschef
Tommy Bovinder, ansvarig övre plan
Per-Inge Nilsson, ansvarig nedre plan
Anders Viberg
Christer Lundberg
Lars-Gunnar Ahl (uthyrning av bryggplatser o plats i mastskjulet),
Båtfaddrar för WSS följebåtar är:
WSS 1 : Mats Ferner
WSS 2 : Kenneth Hansson
WSS 3 : Anders Wiberg
WSS 4 : Staffan Larsson, samordnare
•

Underhålls- och förbättringsarbetet har fungerat bra. Många
medlemmar har slutit upp på arbetsdagarna och flera har genomfört
egna projekt i varvets regi.

•

WSS fick flytbryggor (20+10m) av kommunen. De bogserades hit
hösten 2012 och monterades under vintern 2013. Y-bommar 19(30)
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köptes in och det gavs plats till sex båtar. Ett särskilt tack till Magnus
Ekholm för hans arbete.
•

Förbättringen av bryggelen fortskrider. Ska vara klart våren 2014.

•

Båda främre benen på mastkranen är reparerade efter rostangrepp.

•

De två långa bryggorna oljades.

•

Slipskjulet har fått nya vindskivor.

•

Eken bakom slipskjulet har ansats. Stora grenar som hängt över
slipskjulet har sågats av.

•

Genomgång av klubbens försäkringsskydd med Länsförsäkringar.

•

Lampor med rörelsedetektorer är monterade.

•

Nedfarten till varvet avstängd under vinterhalvåret.

•

Gräsklippare och röjsåg inköpta för bättre skötsel av jolleplanen och
Skansholmen.

•

606:an repareras. Det blir ny lack (Erlandssons Brygga sponsrar) och
nya segel. Överlämnas till Ungdomssektionen i maj.

•

Yttre delen av mastkransbryggan repareras efter rostangrepp. Arbetet
slutförs före sjösättningarna.

Veteran
Styrelse
Per-Inge Nilsson, ordf
Arne Blomgren
Lennart Rundberg

För Westerviks Segelsällskap
Anders Karlzén
ordförande

Lars-Åke Larsson
sekreterare
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Verksamhetsplan 2014
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
21(30)
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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 genomförts

Sektionsvis planering
Gästhamn
Sektionens ansvar
•

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
22(30)
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Planering 2014
•

Avrapportering till gästhamnsguiderna är klar

•

Enligt styrelsebeslut har avgiften höjts till 200:-/ dygn

•

Tjänstgöringsschemat för värdarna är klar och ligger på hemsidan

•

Cyklarna ska ses över tills starten vecka 21

•

Nya gästhamnskvitton skall köpas in.

•

Kontroll av rödmarkeringar skall ses över.

•

Gästhamnspärmen skall kompletteras med de förändringar som gjorts.

•

Informationsblad till gästande båtar skall tryckas upp.

•

Sektionen önskar ytterligare en medlem. Hör av dig till Ingar Arnér om du är
intresserad

Investeringsbehov inom fem år
Ett antal cyklar av god kvalitet 40 tkr
Röd/grön skyltar 10 tkr

Klubbhus och materiel
Sektionens ansvar
•

Allt fastighetsunderhåll på klubbhus, båtskjul, slipskjul, bensinskjul och
mastskjul

•

Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septisug

•

Sköta gräsmattorna

•

Underhålla möblerna i klubbhuset

Investeringsbehov inom fem år
Byte av golv i stora salen 35 tkr
Renovering av toa/dusch/bastu 200 tkr
Byte av värmeradiatorer 20 tkr

Klubbmästeriet
Sektionens ansvar
•

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

•

Lokaluthyrning Solbergsudde
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WSS brukar anordna minst tre ordinarie fester om året. Årets första fest går
av stapeln på våren i samband med sjösättningen. Av tradition firar vi
midsommar på Skansholmen. På hösten brukar det bli kräftskiva första
lördagskvällen i september i samband med att klubbmästerskapet har seglats
under dagen. Läs VT klubbnytt på måndagarna och på hemsidan. Där
kommer detaljerna om årets festligheter att annonseras.
Har du idéer och önskemål? Sugen på att hjälpa till någon gång då och då?
Kontakta då oss i Klubbmästeriet!
Hittills planerade verksamheter för Klubbmästeriet under 2014
Rubrik
Tema Foto kväll

Tid
8 februari

Plats
Solbergsudde

Årsmöte
Tema kväll

23 mars
6 april

Solbergsudde
Solbergsudde

Arbetsdag på varvet

17 maj

Solbergsudde

Sjösättningsfest
Midsommarfest

17 maj
20 juni

Solbergsudde
Skansholmen

Kräftskiva

augusti/september

Arbetsdag på varvet

Datum och tid ej
fastställt

Solbergsudde/Skans
holmen
Solbergsudde

Höstmöte

Datum och tid ej
fastställt
7 december

2:a Adventsfika

Aktivitet
Anordnade kvällen samt
fixa kaffe och kaka
Anordna fika
Anordna dagen samt
står för fika
Organisera städningen
av klubbhuset samt
ordna sopplunch
ordna grillfest på kvällen
Klä midsommarstången
ordna dans
Kaffe och jordgubbstårta
Ordna grillfest på kvällen
Dukning samt ordna fika

Solbergsudde

Organisera städningen
av klubbhuset samt
ordna sopplunch
Ordna fika

Solbergsudde

Dukning samt ordna fika

Investeringsbehov inom fem år:
Spis 10 tkr, frys 5-10 tkr, mikrovågsugn 2 tkr, köksfläkt 2 tkr samt diskmaskin 30-50 tkr

24(30)

Bilaga nr 4

Marknad
Sektionens ansvar
•

Ge ut WSS-nytt

•

Skapa och vårda samarbetspartners (ersätter sponsorsavtal)

•

Ta fram informationsmateriel

•

Stötta övriga sektioner med intern information

•

Ansvara för extern marknadsföring

•

Upprätthålla presskontakter

•

Administrera Facebook

•

Ansvara för internethemsidan

•

Ta fram o tillhandahålla profilkläder, vimplar och dekaler
Investeringsbehov inom fem år:
Dator med redigeringsprogram 30 tkr

Segling
Sektionens ansvar
•

Anordna kappseglingar och eskaderseglingar även i samverkan med andra
sällskap

•

Utbilda kappseglingsfunktionärer

•

Informera om kappseglingsregler och mätregler

•

Anordna kurser i t ex navigation och sjömanskap

•

Arrangera seglarskola för vuxna

•

Hålla kontakt med Svenska seglarförbundet samt i övrigt verka för att
utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet

Seglingsprogram 2014
Under verksamhetsåret pågår också utbildning av SSF-Seglingsledare
tillsammans med Wikingarna, (5 från WSS och 6 från WSSW)
•

24-25 maj Bankappsegling (Seglingsledar-praktik)

•

14-15 juni WSR – Westerviks Shorthanded Race

•

8-10 augusti Visbyseglingen

•

16-17 augusti Bankappsegling Express/Rival22 (Seglingsledar-praktik)

•

6 september WM / KM

•

20-21 september Byxelkroken
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Seglingssektionens femåriga investeringsplan
Då vi de senaste åren ofta diskuterat det minskande kappseglingsintresset och
olika insatser för att motverka detta, enades vi om att fortsätta verka för att på
olika sätt öka intresset inte bara för kappsegling, utan för segling i allmänhet.
För att fullfölja denna målsättning erfordras följande investeringar:
Ribbåt (bättre följebåtar) 100.000:Regionseglingar, förbrukningsmateriel bojar, flaggor, ammunition 25.000:Dator med skrivare

10.000:-

Startpistol, signaler & diverse 5.000:Summa:

140.000:-

Skansholmen
Sektionens ansvar
•

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 2014 ska de vanliga rutinarbetena för att sätta Skansholmen i
”bruksskick” efter vintern utföras.
Sedan PEAB avklarat sin del av restaureringsarbetet 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 i att hjälpa till med
arbetet.
Investeringsbehov inom fem år:
•

Gasolspis 10 tkr

•

Utemöbler 50 tkr

•

Altanrenovering 10 tkr

•

Övriga investeringar beroende av beviljade bidrag

Ungdom
Sektionens ansvar
•

Genomföra seglarskola för barn

•

Genomföra Skansholmsläger för barn

•

Utbilda av instruktörer

•

Marknadsföra segling

•

Ansvara för innehållet i jolleboden

•

Ansvara för de gemensamma segelbåtarna
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Plan 2013-2015, Ungdomssektionen
Plan

300 000 -

Ansvarsfördelning Ungdomssektionen

Verksamhetsplanering 2014

Jacob Elmerfjord

Båtar

Tid

4 500
304 500

5 Optimister

60 000

Klas Svensson

Inköp, stöd material

Förrådsbod

25 000

Lotta Bäckström

Administrativt

kläder

10 000

Jan Töregård

Förrådsansvarig

201
3 Övrigt

5 000

Lasse Hultqvist

Ansvarig följebåtar

Simon Ulden

Ansvarig Seglarskola

100 000

Mars

Mars-April

Materialvård, instruktörer
Montering av nya båtar
Annonsering; seglarskola,
skansholmsläger

60 000

April

Reservdelar

15 000

Slutet Mars

5 000

Utbildning

5 000

Kursmaterial

1 500

Fika/Korv

Slutet April

Skansholmslägret
Ann Hultqvist-Ingemansson

Matmor Skansholmen

1 000

Vakant

Lägerchef

Kläder

2 000

Simon Ulden

Seglingsansvarig

Annonsering

4 500

201 Trall
4 uppställning

6 000

4 500

100 000
Instuktörer

Förarbevis Instruktörer
.+ ev. SISU utbildning

5 Optimister

Övrig utr.

Seglarskola

Slutet April

Maj-Juni

Reportage Simhallen
Uppstart
Slutet
April,
simhall, livräddning

Maj

5 stycken seglarkvällar
Annosering
Skansholmsläger,
sista
anmälningsdag 15/6

Juni

Avslutningskväll,
segling
med stor båt elever med
förälder,
korvgrillning
Skansholmen

2 v i Augusti

Skansholmsläger i Augusti,
9-16/8 2014

Skolstart-september

Hösten seglarskola ca: 4
ggr

Höst vinter

3-4
träffar
vinterhalvåret

Amanda Gunnarsson
Agnes Hultqvist
Kajsa Albinsson
Mattias Hallberg
Gustav Alven

Ribbbåt

45 000

Henrik Fernstedt

4 optimister

48 000

Emil Sjöö

Utbildning
201
5 Anonnsering

5 000
2 000

under

100 000
Kostnad seglarskola, 2014

Per Elev

500*

Syskon

750*

Skansholmslägret

*Plus medlemskap i WSS
Förslag 2500+hyra båt
500kr, syskon 25% rabatt
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Varvet
Sektionens ansvar
•

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

Varvschefen kallar till arbetsdagar men kan också erbjuda projekt som kan
utföras av medlemmar på egen vald tid.
Förutom löpande underhåll ska sektionen i år
•

Förbättra rutinerna vid sjösättning och upptagning på nedre plan. Detta för
att öka säkerheten och minska tidsåtgången då båtarna hänger i trucken.

•

Färdigställa mastkransbryggan.

•

Göra några reparationer på slipskjulet.

•

Rostskydda slipvagnarna.

•

Fälla några träd vid miljöboden.

•

Bränna rishögen på övre plan.

•

Forsla ut ved till Skansholmen.

•

Tjära dörrarna på stora båtskjulet.

•

Grusa nedre vägen vid bensinskjulet.

•

Bygga ny trappa vid bensinskjulet.

•

Undersöka nödvändigheten att gjuta spolplatta med tillhörande
reningsanläggning. Ev. projektering.
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Varvets investeringsbehov 2015-2017
Utöver det årliga underhållet är det svårt att med säkerhet säga vad som måste
göras. Men vi har på styrelsemötena diskuterat bl a
Spolplatta med slamavskiljning för rengöring av båtbottnarna. Havs- och
vattenmyndigheten ställer krav. Kostnad 150-200 tkr.
Nybygge av mastskjul för långa master. Kostnad 75-100 tkr
Asfaltering av vägen ovanför bensinskjulet för att underlätta för trucken.
Kostnad 75-100 tkr
Investeringsbehov efter 2017
Reparation av småbåtsbryggan, den inre delen av mastkransbryggan samt
”nya” bryggan nedanför klubbhuset. Kostnad ca 40 tkr.
Högtrycksspruta. Kostnad ca 20 tkr.

Veteran
Sektionens ansvar
•

Social gemenskap

•

Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens

•

Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna
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140227
Preliminär budget för WSS 2014

Kostnader Intäkter
Gemensamt

-183 000

111 000

Skansholmen

-155 000

5 500

Ungdomsektionen

-100 000

32 000

Varvssektionen

-77 000

452 000

Klubbhus o material

-25 000

0

Klubbmästeriet

-21 000

8 000

Gästhamnssektionen

-8 000

85 000

Seglingssektionen

-60 000

69 000

Marknadssektionen

-25 000

0

Utnyttjande av Skansholmsfonden
Ränta

110 000
-35 000

S:a före avskriv
S:a kostnader
Avskrivningar

inkl
sponsring

0
872 500

-689 000
-150215

S.a efter avskriv

722 285

S:a intäkter

722 285

Resultat

33 285

För Westerviks Segelsällskap
Anders Karlzén
ordförande

Lars-Åke Larsson
sekreterare
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WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP, Box 252, 593 23 VÄSTERVIK.

www.wss.nu.

Bankgiro nr 5005-8544

