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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 

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 

 

Sektionsvis redovisade planer för 2013 
Gästhamnssektionen 

 Bokning av gästhamnsvärdar har påbörjats. 

 Reparation av cyklar ska utföras 

 Rapportering till olika register 

 Röd-markeringen på bryggorna ska förbättras 

 Gästhamnsskylt på bryggorna ska beställas 

 Kravspec till resterande el-installationen har färdigställts och 
utlämnad till två el-firmor. 

 

Klubbhus- och materielsektionen 

 Olja altan och veranda 

 Kolla hängrännor 

 Se över el och element och åtgärda ev. brister 

 Gå igenom glödlampor och armaturer ute och inne, byta där det 
behövs. 



 

 

 Måla verandan mot havet (balkar tak mm.) 

 Gå igenom motorer och bottenmåla följebåtar 

 Utse ny fadder för följebåt efter Anders Viberg. 

 Se över fläktsystemet för hygienutrymmena. 

 Rensa och städa ur samt märka upp hyllor i förråden. 

 Slänga alternativt sälja kvarlämnat material utan ägare. 

 Allmän översyn och underhåll av huset. 

 Byta handfat på gästtoalett. 

 

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har bl a till uppgift att  

 anordna festligheter samt trevlig och informativ samvaro på olika sätt 

 organisera medlemmarnas storstäda och veckostäda klubbhuset på 
Solbergsudde 

 ansvara för uthyrningen av klubbhuset 

Klubbmästeriet tar tacksamt emot förslag på aktiviteter och festligheter från 
medlemmarna. 
 
Nedan följer några förslag på aktiviteter under året.  
  
Föredrag: Sjukvård ombord - hur du hanterar skador till sjöss och på land 
När?   19 januari  kl 14-16  
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och kaka 
Föranmälan 
 
Årsmöte 
När?   17 mars kl 13  
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och smörgås 
 
Arbetsdag varvet 
När?   Varvssektionen återkommer med datum. 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Arbete/städning på varvet, Soppa 
 
Sjösättningsfest 
När?   I samband med sjösättning i maj 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet? Gemensam fest med egen matkorg.  

Klubbmästeriet bjuder på kaffe och kaka.  
 
 
Westervik Shorthanded Race 
När?   8 juni??? 
Var?  Solbergsudde/Skanshomen 



 

 

Aktivitet?  Grillning 
 
Höstfest och prisutdelning Byxelkroken 
När?   ?? sept 
Var?  Solbergs udde 
Aktivitet?  Middag med dans 
 
Arbetsdag varvet 
När?   Varvssektionen återkommer med datum. 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Ärtsoppa, Arbete på varvet 
   
Höstmöte 
När?   Datum och tid ej fastställt ännu 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe och smörgås 
 
Adventskaffe 
När?   9 december kl 11-15 
Var?  Solbergsudde 
Aktivitet?  Kaffe, glögg och pepparkakor 
 

Marknadssektionen 
 Två nummer WSS-nytt är planerade, i maj/juni respektive nov/dec. 

 
 WSS nya webbplats ska utvecklas ytterligare och medlemmarnas 

användande av sidan ska öka. 
 

 WSS facebooksida ska vara ett naturligt komplement för att snabbt 
informera medlemmarna. Målsättningen är att fler gillar sidan och att 
fler sektionsordförande använder informationskanalen. 

 
 Ambitionen är att en uppdaterad mejllista till medlemmarna ska 

möjliggöra enkla mejlutskick från styrelsen och sektionerna 
 

 Marknadssektionen ska, tillsammans med styrelsen, jobba fram en 
strategi för sponsring. 

 
 Klubbens publika aktiviteter ska marknadsföras mer i externa 

sammanhang; t ex pressreleaser vid seglingar, notiser i 
evenemangskalendrar etc. 

Seglingssektionen 
Sex seglingar kommer att arrangeras 

 8 – 9 juni  WSR – Westerviks-Shorthanded-Race  

 14 – 16 juni Helgeskader 

 20 – 28 juli  Semestereskader  

 9 – 11 augusti Visbyseglingen  

 7 september WM / KM (detta år arrangerar Wikingarna )  



 

 

 21 – 22 september Byxelkroken 

 

Skansholmssektionen 
Golvbräderna på de längsgående altanerna på husets östra och västra sida 
ska till största delen bytas ut. 

Samtliga altanräcken måste nytillverkas. 

Två hörnstolpar till taket över altanerna behöver bytas. 

I dagsläget är det inte möjligt att kostnadsberäkna arbetet. Vad gäller 
hörnstolparna behöver extern arbetskraft anlitas. Någon offert på arbetet 
kan ej erhållas förrän till våren. 

Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen har varit lågt prioriterad de senaste åren. Satsningar har 
gjorts på asfaltering, y-bommar, bryggor, klubbhuset, nytt tak på skjulet etc 
men nu ser styrelsen möjligheter för sektionen. 

Ungdomar är ju klubbens framtid för överlevnad. Satsning 2013 räcker inte 
utan vi måste se det i en 2-3 års period som fastlades på höstmötet. Det 
båtmaterial som finns idag är undermåligt och måste förnyas. Vid diskussion 
med tillträdande ordförande har det framkommit att seglarläger på Skans-
holmen ej kan genomföras i år. Nya planer, nya riktlinjer skall tas fram och 
huset behöver renoveras. 

Under 2013 planeras 
 Inköp av nya optimistjollar (begagnade) 

 Se över de optimister som går att åtgärda och göra detta 

 Friggebod för segel, roder, centerbord etc. på jolleplan 

 Rekrytering av intresserade instruktörer 

 Utbildning av instruktörer (SSF:s kurser) 

 Erbjuda instruktörerna möjlighet att ta förarbevis 

 Nya följebåtar tillsammans med seglingssektionen 

 Fastställa avgift för seglarskolan 

 Nybörjargrupp och fortsättningsgrupp i seglarskolan 

 Plan och riktlinjer för seglarläger på Skansholmen 2014 

 Aktivitetskväll för juniorer en gång per månad under vintern 
(Solbergsudde)  

Varvssektionen 
Förbättringsarbetet på varvet fortsätter. Arbetslördagar kommer att 
arrangeras som vanligt, men varvet ska också jobba med projekt som 
medlemmarna själva kan anmäla sig till för att göra sin arbetsplikt.  

 Arbetet med att uppgradera el-försörjning till bryggorna slutförs. 

 Bryggorna oljas. 

 Taket till slipskjulet repareras.  



 

 

 Den stora eken bakom slipskjulet tas ner.  

 Några träd vid miljöboden ska fällas. 

 Jolleplanen ska snyggas till. Gräsmattorna ska skötas regelbundet 
och en häck kommer att planteras utefter vägen just ovanför kiosken. 

 Röjsåg och motorgräsklippare ska inköpas.  

 20 m flytbrygga ska placeras mellan mastkran och slipbrygga. Sex 
förtöjningsplatser skapas där. Bojstenar och bojar läggs i med hjälp 
av kranbil.  

 Portarna till stora båtskjulet tjäras. 

 Nytt mastskjul byggs i slänten vid brygga 2.  
 
Sjösättningsdatum:  Spåret övre plan lör 27 april kl 8.00 
  1:a nedre plan sön 28 april kl 7.30 

”bonusomgång” tis 7 maj kl 14.00 (prel)  
2:a nedre plan sön 12 maj kl 7.30. 

 
Bryggplatser 
Under 2012 har samtliga 137 bryggplatser vid flytbryggorna och samtliga 14 
småbåtplatser varit uthyrda till medlemmar i WSS. Fem medlemmar har 
under året stått i kö för bryggplats. 
Vi har 11 medlemmar som önskar ny bryggplats 2013. Fem av dessa har 
haft tillfälligt lediga platser 2012. 
För att minska kön är det viktigt att tillfälligt lediga platser kan utnyttjas. 
WSS uppmanar alla som inte tänker använda sin plats under hela eller del 
av säsongen, att snarast anmäla detta till Arne Blomgren.  
 
Mastförvaring 
Samtliga mastskjul med undantag av ”Tores skjul” är fullbelagda med 
master 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 
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 


