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

Segling
Styrelse
Jan Furemo, ordf
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann-Katrin Moldenius
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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
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.
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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 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.
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Yttre delen av mastkransbryggan repareras efter rostangrepp. Arbetet slutförs före
sjösättningarna.

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