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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 
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Elisabet Stärner 
 
 
 
 

 
 
 

Vice ordförande 

Lars-Åke Larsson 

 

Sekreterare 

Monica Sjöholm 

 

Ekonomiansvarig 

 
  Ledamöter 
Jan Källmark 
 
   

 
 
Lars-Gunnar Ahl  

 

 

 
 
Arne Blomgren   
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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 
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Klubbmästeriet 
 
Britt- Louise Åberg 
Klubbmästare 
 
 
 
 
 
 
Gästhamnen 
 
Ingvar Arnér 
ordf 

 
 

 

 
Veteran- 
sektionen 
 
Arne Blomgren 
ordf 

 
 

  

   
    

 
 
  
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 medlems-
register 
Monica Sjöholm 

Valberedning 
Maths Andersson, sammankallande 
Gunnar Boman 
S-O Nilsson 
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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. 

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. 
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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. 
 
För Westerviks Segelsällskap 
 
Anders Karlzén Lars-Åke Larsson 
ordförande sekreterare 


