Verksamhetsplan 2015
Västerviks segelsällskap
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
Datum
28 feb

Aktivitet
Föreläsning
Göteborgs
Universitet

Var
Solbergsudde
15:00 – 18:00

Vad ska ordnas
Kaffe/ te och frallor
20 kr

Kommentar

Vem
Christina
Cissi

15 mars
18/4
23 maj

Årsmöte
?
Arbetsdag Varvet

Solbergsudde
Solbergsudde
Solbergsudde

Kaffe och mackor

Styrelsen annonserar

Cissi

23 maj

18.00
Sjösättningsfest

Solbergsudde

19 juni

Midsommarfest

Skansholmen

29
augusti

Arbetsdag på
Skansholmen

Skansholmen

Datum ej
fastställt
6 Dec

Kräftskiva
Höstmöte

Solbergsudde

2a adventsfika

Solbergsudde

Organisera städning av
Annonseras av
klubbhus.
styrelsen/varvschefen
Sopplunch. Beräknad
(Påminn att festen ska
åtgång: 350 g
nämnas i gatuprataren)
ärtsoppa/person.
Ta med stor gryta
hemifrån!
Annonsera.
Organisera grillfest: Duka, grillkol, tändvätska,
Ev fördrink
Annonsera
Organisera midsommarstången med dans.
Saft och tårta.
Organisera grillfest: Duka, grillkol, tändvätska.
Tipspromenad.
Snöre och blommor till stången
Annonsering
Inventerar material som
Dukning
finns på Skansholmen samt
(Fika) Vi bjuder hellre på ev kopierar upp sånghäften.
fördrink. Vitt vin.
Handlar fördrink, ev dukar
servetter etc:
Annonsera
Styrelsen annonserar
Ordna fika
Annonsera. Duka samt ordna fika. 11:00 – 13:00

Organisera
städning av
klubbhus./
Cecilia
Sopplunch:
Anne?
Christina

Cissi
Christina

Christina
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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 2kronor 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
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.
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