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Styrelsen har ordet 

 

Den ljusa tiden av dygnet blir bara längre och längre nu. Gôtt! 

Vi har alla en massa som ska fixas i vardagen men så småningom så är det dags för oss att förbe-

reda båtlivet och jobba för att vinterns alla båtdrömmar förhoppningsvis ska bli verklighet. 

 

Det rullar på för oss med styrelsearbetet och vi blir succesivt bättre på att planera, jämna ut och 

fördela ansvar och arbetsuppgifter mellan oss i styrelsen. 

 

Föreningens ekonomi ser fortsatt bra ut och som tidigare nämnts i Piren så är en av flera anled-

ningar det upplägg vi har med arbetsplikt för oss som medlemmar i SSV och övriga ideella ar-

betsinsatser. 

 

SSV har fått ett antal nya medlemmar varav några som både sänker föreningens genomsnittsålder 

och kommer att delta i ungdomsaktiviteterna. 

 

Diverse insatser har gjorts med klubbhuset och ytterligare kommer att göras under våren. Mer om 

detta i nästa Piren. 

 

Den årliga vårstädningen av båtplanen, övriga omgivningar och klubbhuset är bokad till måndag 

31/5 med start kl. 18.00. Som vanligt avslutas arbetsdagen med pizza i klubbhuset. 

 

Vi har en båtplan med ordning och reda men det finns behov av nedanstående påpekanden för att 

vi inte ska få problem. 

Vid sommar-uppställning av båtvagnar som inte har vinterplats skall ägarna ta kontakt med Arne 

Blomberg för att få anvisad plats. Ägarna skall även erlägga avgift. 

Båtar med vinterplats har förtur till tvättplats vid höstupptagning.  

 

Genom vårt deltagande i Hamnrådet där Jonas Carlsson o Kenneth Ragneby bevakar SSV:s 

intressen, bidrar vi samtidigt med båtlivs- och hamnkompetens, vilket uppskattas av övriga 

deltagare som bl.a. är Vadstena Kommun och Statens Fastighetsverk. 

En av de viktigaste frågorna vid dessa möten är f.n. konsekvenserna av brorenoveringen. Det 

gäller både de rent praktiska men även ekonomiska konsekvenserna. 

Våra båtar ska både komma i sjön och lyftas upp även under detta året men exakt hur och när ska 

förhoppningsvis beslutas inom kort. 

 

Vid årsmötet i ÖDSF (Östergötlands Distrikts Seglarförbund) i november valdes Bo Roxberg till 

kassör. Grattis Bosse och bra att SSV blir lite extra synligt! 

 

Försäsongens måndags-kappseglingarna hålls i år 29/5 t.o.m. 19/6 och start går kl. 18.30.  

Regattan blir lördag 17/6 med distanskappsegling och söndag 18/6 med bankappsegling. 

Efter semesteruppehåll startar måndags-kappseglingarna åter 14/8 kl. 18.30 och avslutas 4/9. 

Kappseglingssäsongen avslutas med Sneskseglingen lördag 16/9.  

Ett mer detaljerat program för årets kappseglingar hittar ni längre fram i Piren. 

 

Vi ses vid årsmötet i SSV måndag 13 mars kl 19! 

 

 

Styrelsen för Segelsällskapet Vättern 

 
 
 
 
 
 



Kallelse till 

SSV: S 132:a ÅRSMÖTE 2017 

 

Måndagen den 13:e mars 2017 kl 19 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 arbetsledare till mastboden. 
23. Val av arbetsledare till servicebryggan. 
24. Val av arbetsledare till mastkran. 
25. Val av arbetsledare till gräsklippning 
26. Val av arbetsledare till skötsel av följebåtar 
27. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund. 
28. Val av ombud till Vätterns seglarförbund. 
29. Val av jury för Abilds vpr. 
30. Val av redaktör för Piren 
31. Val av webbmaster  
32. Val av valberedning. 
33. Medlemsavgifter för år 2017. 
34. Information om stadgeändring. 
35. Läget för klaffbron. 
36. Kappseglingarna 2017 
37. Övriga frågor. 
38. Mötets avslutande 
 

 
  
 

 
 
  



KAPPSEGLINGSPROGRAM 2017 
  
V22 29-maj Måndag kl. 18.30  1:a vårsseglingen  
     Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar  
     E Lindes mp vpr Folkbåtar 
 
V23 05-juni Måndag kl. 18.30  2:a vårseglingen 
     Nelzéns vpr  samtliga Lysbåtar 
      Inga och Oskar Emilssons vpr Folkbåtar 
 
V24 12-juni Måndag kl. 18.30  3:e vårseglingen 
     Teknova Cup vpr  Lysbåtar. 
     Henrik Lundsteds vpr Folkbåtar 
 
V24 17-18 –juni  Lördag kl. 10.00  SSV Regatta 
   Söndag  kl. 10:00  SSV Regatta 
 
 
V25 19-juni Måndag kl. 18.30  4:e vårseglingen 
     Kinnanders Gummi AB vpr  samtliga Lysbåtar. 
     Erik Sjunnessons vpr  Folkbåtar 
 
 Semester 
 
V33 14-aug Måndag kl. 18.30  1:a höstseglingen 
     Erik Rudbergs vpr  Lysbåtar. 
                                                            Erik Lindes Mp  Folkbåtar.  
 
V34 21-aug Måndag kl. 18.30  2:a höstseglingen 
     Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. 
     Rylens vpr Folkbåtar.  
 
V35 28-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 
     1:a Pris SSV vpr Lysbåtar. 
                                               Klubbhuspokalen vpr Folkbåtar 
                                                                                               
V36 4-sep Måndag kl. 18.30  4:e höstseglingen 
     Lankes vpr 1970 för Lysbåtar 
     Vakant inget pris uppsatt Folkbåtar 
 
Reservdagar:  11:e och 18:e september  
 
V37             16-sep        Lördag           kl.  13.00 Sneskseglingen,     Reservd. vid behov start kl.10.00 
 
 
Totalpris för vårseglingarna S. Schylanders vpr  för Lysbåtar 
                    Bröd. Lundstedts vpr Folkbåtar 
Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr för Lysbåtar 
                    Sven Rudbergs MP 1965 vpr Folkbåtar 
 
Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 
 
OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. Max seglingstid för första båt vid 
kvällsseglingar är 2 timmar. 
Ev.ändringar i detta seglingsprogram meddelas endast på anslagstavlan vid SSV's 
klubbhus. 
 
 
 



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  kontaktperson Gunnar Wall, 070-656 00 74 
Nycklarna i klubben.   Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 070-288 35 81 
Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger 10053. 
Lån av optimist jolle  Juniorsektionen eller styrelsen. 
Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 12891. 
Mastboden  Kenneth Ragneby eller Jens Söderlund 0143-314 67. 
Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Gunnar Wall, 070-656 00 74 
Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 100 53.  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 
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. 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 
Spara många sköna kronor i porto och administration för klubben, med att ta emot 
meddelanden, Piren mm via e-post, lämnar bara sin gällande e-postadress till Kenneth 
Ragneby, gärna med ett mail till ragneby@telia.com. 
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. 
 
Båtplans liv 
För att kunna hålla ordning på vår båtplan har några Policytillägg skapats. 
- Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalts inom föreskriven tid, kan 
föreningen säga upp rätten att utnyttja platsen inom (t ex fjorton) dagar. Styrelsen får 
bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta.  
- Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid 
som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att 

mailto:ragneby@telia.com


handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens be-
kostnad skaffa bort föremålen från föreningens område.  
- Alla upplagda båtar skall sjösättas senast 1 juni varje år. Båtägare som inte har 
möjlighet att sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift efter 31 maj. Är det av särskilda 
skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägare att sjösätta bå-
ten kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse. Skriftlig ansökan om 
detta inges till styrelsen före 15 maj.  
- Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 1 juni. Båtar eller an-
nat lösöre som kvarligger på föreningens område mer än tre år i rad kan föreningen efter 
handräckning på båtägarens bekostnad avhysa.  
- Egendom tillfaller föreningen utan lösen om båtägaren inte inom tre månader från 
uppmaning till båtägarens senast för föreningen anmälda adress fört bort egendomen. 8 
kap 22 § jordabalken. 
 
Långliggare på båtplan:  
Styrelsen beslutade att ”långliggare på båtplanen” skall debiteras ett säsongspris.  
Helår1= 1000kr, helår2= 3000 kr därefter påbyggnad med 1000kr/år.  
 
Juniorverksamheten:  
Vi har fått ett antal nya medlemmar genom juniorverksamheten. Framtida verksamhet 
kommer att diskuteras i styrelsen, för att på bästa sätt backa upp de juniorer med föräld-
rar som önskar prova på segling i sommar. 
 
Vårstädning 
Vi fixar till  klubbhus, tomt, båtplan  mm 31 maj kl.18.00. 
Efter väl förrättat värv bjuds det på pizza. 
Passa på att umgås med dina klubb-kamrater och dessutom, ”vem tackar nej till en 
pizza??!” 
Tag gärna med kratta/räfsa och sekatör om ni har. 
 
Klaffbron, status. 
SSV är fortfarande representerade i hamnrådet. Efter ett stop av renoveringen förra vå-
ren, har SFV bytt ansvariga och kontakter. Vadstena är nu överflyttat till område Karls-
borg. Hamnrådet har startat informationsutbyte med ansvariga projektledare för bl.a. 
klaffbron.  
Vårsäsongen med renoveringsstart av bron, samt den kommande sjösättningen är just 
nu i blickpunkten. 
 
 
Hej allesammans. 
 
Föreningen Gamla Vadstena, som varje år släpper en skrift om något som är värt att 
minnas i Vadstena, efterfrågar att få ta del av SSV-s historia. SSV är ju Vadstenas 
äldsta idrottsförening. Därför har jag börjat göra efterforskningar i gamla protokoll. 
Naturligvis finns bland er alla medlemmar den mesta kunskapen, historier, foton mm. 
Har ni lust att hjälpa mig med att få till en PÅ VÄTTERVÅG nr 3 tillsammans med 
föreningen Gamla Vadstena, så snälla hör av er till mig. Preliminärt är det bestämt att 
denna skrift skall vara klar december 2019.  
Blomberg.vadstena@telia.com  
 
 
Väl mött på Årsmötet önskar redaktionen 
Inger Linden och Carina Blomberg 
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