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Ordförande har ordet 

Segelsällskapet Vättern 

 

Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta 

segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft 

samma syfte med verksamheten. 

I stadgarna står det att sällskapet skall befrämja seglingsidrotten i 

Vättern.  

 

Det har alltid funnits kappsegling, eskadersegling, juniorverksamhet 

och inte minst klubbhusaktiviteter med seglarfester. Sällskapet har 

också arrangerat flera stora seglingsevenemang på distrikts- och 

nationell nivå som SM.  

 

Vi i styrelsen har ambitionen att svara upp mot traditionerna och  

SSV: s varumärke. Vi är valda till det av medlemmarna på årsmötet. 

SSV: s samlade kraft kommer dock som alltid från alla medlemmar. 

Än en gång – Du medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap – var 

stolt över SSV – bidra till bra verksamhet genom ditt engagemang!  

 

SSV:s 129:e årsmöte hålls den 16 mars kl19.00 i klubbhuset och 

avslutas med tårta.  Olle Persson har anmält att han vill avgå ur 

styrelsen men att han kan delta i klubbmästeriet där Ana-Cid 

Johansson också anmält att hon vill avgå. SSV tackar dom för deras 

arbete under många år.  Det finns fler betydelsefulla nyval både i 

styrelsen och i övrigt där det görs ett ovärderligt arbete. Per Harder 

har anmält att han vill avgå ur valberedningen där Conny Andersson 

och Håkan Linder också finns. I valberedningen har diskuterats flera 

namn som kommer att föreslås på årsmötet. Avsikten är också att välja 

in nya medlemmar i styrelsen för att därur sedan föreslå ny 

ordförande.  Medlemmarnas arbetsplikt är också ovärderlig och är 

grunden för hela segelsällskapets verksamhet. Alla skall ha ett stort 



stort tack för sina insatser och alla som kommer att bli nyvalda på 

årsmötet önskas varmt välkomna! 

 

Under verksamhetsåret 2014 har flera frågor rätats ut. Markarrendet 

för klubbhuset har förhandlats med Vadstena kommun och det nya 

avtalet gäller 3 år framåt. Vi ville naturligtvis haft en längre löptid 

men de ville ha en kortare tid då markanvändingen är under planering. 

Man har dock försäkrat oss om att de inte vill ha bort segelsällskapet. 

 

Upprustningen av klubbhuset har fortsatt med nya fönster mot båtplan 

och eluppdatering med jordfelsbrytare både i klubbhuset och på 

båtplan. Kvarstår utbyte och målning av vind – skivor samt nya mattor 

i entrén och toaletten. Vidare har fler uppläggningsplatser för master 

ordnats utmed mastcontainerna. Det som diskuteras är eventuell 

takutbyggnad. 

 

Under 2014 har allt Snipe material sålts, 3 jollar rigg o segel mm 

vilket inbringade 15000 kr. 

 

Styrelsen har genom Bissen arbetat in en ny datarutin VISMA för 

administration av medlemsmatrikeln och det som hör ihop med 

medlemsavgifter mm. Ett krävande arbete som måste göras.  

 

Styrelsen har också blivit uppmärksam på att vår kran har en 

begränsning så att lyft upp till 8 ton kan göras men inte lyft över det. 

Tyngre båtar kan inte lyftas utan båtägaren måste hitta andra sätt. 

 

Under januari 2015 har styrelsen reagerat mot att Göta kanalbolag 

tagit bort insjörabatten vilket innebär en fördyring av att gå kanalen 

för insjöbåtarna. Värdefulla initiativ har tagits av flera för att förhindra 

att rabatten tas bort. SSV har anslutit sig till dessa och kommer att 

delta i en överläggning med kanalbolaget tillsammans med flera 

klubbar. 

 

Samarbetet med kommunen och VBF om skötsel av hamnen och 

bryggor löper på men har ändrad inriktning och är nu begränsad. 

Kommunen har byggt ut hamnen med nya flytbryggor och en tank och 

avfallsanläggning. 

 



Under 2015 är det tänkt att klubbens kappseglingar görs som tidigare 

med en våromgång och en höstomgång. Regattan hålls lördag – 

söndag 13-14 juni med start kl 10.00 med kappsegling om 

kungakannan bana Vadstena – Fjuk – Jungfrun eller omvänt. På 

söndagen 2 bankappseglingar med första start kl 10.00. Kungakannan 

togs 2014 hem av Kenth Bengtsson från Motala.  Vi får se hur det går 

i år? Må de bästa seglarna vinna!  

 

Vättern Kors o Tvärs går i Vättern 2015 och gästar oss 2-3/9. 

Seglingen startar i Carlsborg och fortsätter till HJO och Gränna. 

Vi planerar för att 2:4 klubben(minitolvor) håller en rankingsegling 

5-6/9 i Vadstena, då vi upplåter SSVs resurser för genomförandet. 

 

Seglingsinspiration 

 

Det går långsamt med våren och värmen. Vintern tog ny fart under 

slutet av 2014 och början av 2015 med snö och kallt. Just nu är det 

hoppfullt. Dagarna är i alla fall längre nu och ljusare med omväxlande 

sol lite varmare och ibland mulet med gråkallt. Isen har naturligtvis 

inte gått upp i Vadstenaviken det är fryst. Det blåser fortfarande kallt 

från sjön. De dagar då solen värmer har jag hört att fåglarna kvittrar 

ivrigt. Det är något på gång vi får se hur länge det dröjer. Vi träffas på 

båtplan och bryggan och ser fram emot sommarens kappseglingar, 

familjeseglingar och övriga aktiviteter i klubben.  

Detta behöver göras eller uppmärksammas 

1.  

Kappseglingssektionen behöver förstärkas. Det är start och 

målfunktionärer som behövs. Du får lära Dig hur en kappsegling går 

till vid planläggning, start, målgång och tidtagning. Ta kontakt med 

styrelsen eller Ingela Olovsson. 

2.  

Juniorsektionen behöver en sammankallande och seglarskolan en 

ansvarig annars kan den inte genomföras. Juniorsektionen har ett 

viktigt uppdrag i SSV att se till att seglarskolan fungerar under de 10-

12 dagar den pågår.  

 

 

  



3. 

Arbetsplikten är nödvändig för att SSV skall kunna hålla igång 

verksamheten. Tidsutrymmet för ideellt arbete är inte så stort men den 

arbetsplikt SSV har är väl avvägd så att alla skall ha tid och kunna 

fullgöra sin del. Jag uppmanar alla medlemmar att sätta sig in i sin 

uppgift så den blir rätt utförd och vid rätt tidpunkt. Listor som Du 

skall signera när uppgiften gjorts kommer att sättas upp. Om vi får 

någon ansvarig för seglarskolan medverkar de medlemmar som ingått 

i juniorsektionen.  

 

Kurt Lindh 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



Praktiskt att veta 
Vem gör vad i SSV 
För att underlätta för er alla, kommer här lite tips på vem man vänder sig till i olika ärenden. T.ex. 

Ordförande Kurt Lindh, 070-540 08 27 

Nycklarna i klubben.  Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 31582. 

Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger 10053. 

Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen. 

Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 12891. 

Mastboden Kenneth Ragneby eller Anders Mårtensson 

Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Gunnar Wall,  070-656 00 74 

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 10053. Se även anslag på kranen. 

Avgifter. 

OBS!  SSV har avslutat sitt Postgironummer och övergått till Bankgironr.   839-1658.  
Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före sjösättning, dock senast 30/3 varje år. 

Detta för att förhindra onödigt trassel för oss alla. Har inte avgifterna betalats i tid, kan man heller inte 

räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna.  Även påminnelseavgifter kan komma ifråga. 

Några prisuppgifter: 

Medlemsavgift familj  300kr 

Medlemsavgift enskild  175kr 

Junior t.o.m. 21 år  100kr 

Mastboden, pris/plats  100kr 

Båtplan   200kr 

Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr) 

Nyckel till klubbhuset  endast deponeringsavgift 200kr. 

Påminnelseavgift  300kr (fr.o.m. 2014) 

Utebliven arbetsplikt  300kr.  Kan förekomma. 
 

Båtplanen 
Vissa regler för att få en bättre ordning på och omkring båtplanen gäller.  

Båtplansektionen (Arne Blomberg) försöker efter bästa förmåga hålla ordning på platserna. 

Alla som önskar behålla sin plats SKALL på bästa sätt ange telefonnummer, väl synligt från vagnens 

dragkrok. Det är fortfarande ett antal som EJ märkt upp sina vagnar. Dessa vagnar körs bort. 

ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort. Önskas sommarplats för vagnar 

eller annat MÅSTE plats anges av Arne B.  

Anslagstavla för Båtplanen finns på klubbhusgavel mot Båtplan.  
 

Uppdatera din e-postadress 
Alla som kan tänka sig att ta emot post, meddelanden, Piren mm via e-post, lämnar bara sin gällande 

e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett mail till ragneby@telia.com . Detta sparar många 

sköna kronor i porto mm för klubben.  
 

Mastboden  
Vi har skapat några enkla ordningsregler för att bringa ordning i boden. Dessa finns i sin helhet 

uppsatta på insidan av dörren i Mastboden också. 
 

Båtmärke  
Från och med säsongen 2012 införs SSV Båtmärke för medlemmar. Dessa kommer att delas ut vid 

sjösättningen, och skall sitta väl synligt på akterspegel. 
 

Klubbhuset  
Uthyrning av klubbhuset kan endast göras till medlemmar, dock inte till första-årsmedlem. 
 

Adress till vår hemsida.  http://www.ssvat.se/  

  

mailto:ragneby@telia.com
http://www.ssvat.se/


SSV-S Årsmöte 2015 

Måndagen den 16 mars 2015 kl 19.00 i klubbhuset 

 

Förslag till dagordning 

1.  Mötet öppnas. 

2.  Parentation 

3.  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. 

4.  Val av sekreterare för mötet. 

5.  Mötets stadgeenliga utlysande. 

6.  Fastställande av dagordning. 

7.  Val av en justeringsperson att jämte dagens ordf. justera 

protokollet. 

8.  Uppläsning av verksamhetsberättelsen. 

9.  Uppläsning och godkännande av kassarapport. 

10.  Uppläsning av revisionsberättelsen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Val av ordförande på ett år. 

13. Val av sekreterare på två år. 

14. Val av tre styrelseledamöter på två år. 

15. Val av revisorer och suppleanter på ett år. 

16. Val av kappseglingssektion och seglingsnämnd 

17. Val av juniorsektion. 

18. Val av varvsektion. 

19. Val av kransektion. 

20. Val av klubbhussektion. 

21. Val av klubbmästeri. 

22. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund. 

23. Val av ombud till Vätterns seglarförbund. 

24. Val av jury för Abilds vpr. 

25. Val av redaktör för Piren 

26. Val av webbmaster  

27. Val av valberedning. 

28. Medlemsavgifter för år 2016. 

29. HVKT 2/7 – 3/8 de som planerar har också frågat om det 

går bra 3/8-4/8 

30. Policy för båtkranen. Begränsning till 8 000 kg. 

31. Kappseglingarna 2015 

32. Övriga frågor. 

33. Mötets avslutande 



 

 

Nu är det snart vår hoppas vi. När inte Vättern frusit i februari så blir 

det nog ingen is. Så tidig sjösättning hoppas vi på. 

  

Observera att vår kran lyfter max 8 ton, därför skall i fortsättningen 

båtens vikt antecknas på listan där båtlyft antecknas. Det är även krav 

att minst två personer finns med varje båt vid lyft.  

 

Så behövs intresserade till segling med 2:4, före detta minitolvor, i 

september , anmäl er till styrelsen. 

 

Redaktionen 

Inger och Carina 

 

 

 


