Verksamhetsplan 2014
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

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
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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

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

17 maj

Solbergsudde

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
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Midsommarfest

20 juni

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

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

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



Uppräthålla 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
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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

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
Summa:

5.000:140.000:-

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
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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
Plan 2013-2015, Ungdomssektionen

Plan

300 000 -

Ansvarsfördelning Ungdomssektionen

Verksamhetsplanering 2014

Jacob Elmerfjord

Båtar

Tid

Seglarskola

Mars

Förarbevis Instruktörer

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

2013 Övrigt

5 000

Lasse Hultqvist

Ansvarig följebåtar

Simon Ulden

Ansvarig Seglarskola

100 000

.+ ev. SISU utbildning

Mars-April

Materialvård, instruktörer

5 Optimister

60 000

April

Reservdelar

15 000

Slutet Mars

Montering av nya båtar
Annonsering; seglarskola,
skansholmsläger

Övrig utr.

5 000

Utbildning

5 000

Kursmaterial

1 500

Ann Hultqvist-Ingemansson

Matmor Skansholmen

Fika/Korv

1 000

Vakant

Lägerchef

Kläder

2 000

Simon Ulden

Seglingsansvarig

Annonsering

4 500

Trall
2014 uppställning

6 000

Skansholmslägret
4 500

Slutet April

100 000
Instuktörer

Slutet April

Reportage Simhallen
Uppstart Slutet April, simhall,
livräddning

Maj-Juni

5 stycken seglarkvällar

Maj

Annosering Skansholmsläger,
sista anmälningsdag 15/6

Juni

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

2 v i Augusti

Skansholmsläger i Augusti, 916/8 2014

Skolstart-september

Hösten seglarskola ca: 4 ggr

Höst vinter

3-4 träffar under
vinterhalvåret

Amanda Gunnarsson
Agnes Hultqvist
Kajsa Albinsson
Mattias Hallberg
Gustav Alven

Ribbbåt

45 000

Henrik Fernstedt

4 optimister

48 000

Emil Sjöö

Utbildning
2015 Anonnsering

5 000
2 000

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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