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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!  
 
Summering av SSV:s 125 års jubileum och nytt mål i sikte 150 års jubileum 2035. 
Kan man göra en sådan här rubrik? Särskilt sikta 25 år framåt i tiden? Är det någon nytta med det?  
De närmaste dagarna eller den närmaste tiden är mest konkret och pockar mest på uppmärksamhet. 
Mitt svar är att höja blicken och se runt hörnet och se på lite längre sikt gör det möjligt att vara bättre 
förberedd och att agera för förändring i stället för att ställas inför förändringar som andra planerat 
eller beslutat. Det kommer ju alltid förändringar! 
 
Först kan SSV summera ett händelserikt jubileumsår med mycket segling och seglarfester just som 
planerats. Allt har på ett eller annat sätt genomförts enligt jubileumsprogrammet. 
 
Vid årsmötet åt vi en god och vackert dekorerad jubileumstårta. En bil o båtdekal har framställts. Per 
Harder är särskilt nöjd med den då hans båt är med på en fartig bild. Det finns fler om det är någon 
som inte har fått. SSV delar ut den utan kostnad. 
Vårseglingarna har samlat 31 startande och höstseglingarna 44 startande. Vinden har varit bra, 
tävlingsaktiviteten god och diskussionerna höga.  
Jubileumsregattan seglades under två dagar. På lördagen seglade 15 startande om Kungakannan. Två 
av dessa var skärgårdskryssare resterande SRS-båtar. Vilken syn att se så många startande varav 
flera båtar kom utifrån. Kl 10.00 på söndagen seglade 10 startande om Bolles vpr och kl 12.30 
seglade 8 startande om L. Sjunnessons vpr. Regattan avslutades som vanligt i klubbhuset med 
gemensam regattalunch, strömming och potatismos med rårörda lingon. Regattan räknades också in i 
Vättern cup. 
Holmgrens Vättern kors och tvärs gick i mål i Vadstena fredagen den 30 juli. Då anordnade SSV en 
seglarfest för 175 personer i Kungasalen. SSV blev högtidligen hyllad och gratulerad av närvarande 
representanter från segelklubbar runt Vättern. Svenska Seglarförbundet utdelade sin högsta 
utmärkelse en guldplakett genom styrelsens representant Mikael Persson. 
 
En särskild medlemsfest hölls lördagen den 18 september med 70 deltagande medlemmar.  
Många vackra hyllningsord hördes om SSV och dess medlemmar. Det kan emellertid aldrig  bli för 
mycket för en så betydelsefull jubilar och för alla betydelsefulla insatser som gjorts av dess 
medlemmar. 
 
Det är dock inte alltid nödvändigt att värdera vad som hänt. Låt oss bara  
njuta av att SSV: s 125 års jubileum varit just händelserikt med mycket segling och seglarfester. 
 
  



                                                                                                                            

Länge leve Segelsällskapet Vättern ! 
Nu till något konkret om varför SSV skall sikta framåt även om det inte täcker tiden fram till 150 års 
jubileet.  
 
Styrelsen är väl medveten om bostadsbyggnadsplanerna på båtplan. I nuläget är det ovisst när i tiden 
det blir verklighet men att det kommer är nog helt säkert. En ny båtplan skall då göras med placering 
ut mot reningsverket och Kungs Starby. För SSV är det en fråga om att vara med i planeringen på 
flera sätt och att bevaka så att inte onödiga kostnader drabbar SSV och medlemmarna. 
 
Ny brygga för kölbåtar skall byggas utmed stora hamnpiren. Det kan bli ca 30-40 nya båtplatser. 
Igångsättning skall göras under budgetåret 2011 och förhoppningsvis i början. 
För SSV är det en fråga om att medverka i detaljutformningen och att skynda på projektet så det blir 
genomfört. Jag tror att alla partier hade med frågan i sina valprogram så det skall väl finnas 
uppslutning och vilja just nu. 
 
Styrelsen har haft en del diskussioner om hur bryggplatserna fördelas och hur utnyttjande-graden är. 
Det finns en kö till båtplatser och vi har ju som bekant inte belysning, el och vatten på bryggorna. 
För att få mer underlag har studiebesök gjorts, och fler planeras, hos klubbar som själva förvaltar och 
sköter sina hamnar med bryggor och allt som kan ingå. Hittills har vi inte stött på några ekonomiska 
hinder för ett ökat engagemang. Motala Båtklubb i Tegelviken har hög standard och låga avgifter. 
Det vanliga är att klubben arrenderar hamn och bryggor och svarar för skötsel och nyinvesteringar.  
 
Seglingsinspiration 
Vart tog sommaren vägen hör jag en del undra. Ja som vanligt gick den alltför fort. Nu har många 
båtar tagits upp och är klara för vinterförvaring. I dag såg jag Sven-Inge (Svinge) slipa botten på sin 
Forgus Pomperipossa. Conny Lill-Pommen, den andre delägaren, hade också slipat tidigare så båten 
var nästa klar på ena sidan. Då kom det en person cyklande och kommenterade det med ”fasligt vad 
han har bråttom som redan har börjat med bottenarbetet” det är ju långt till sjösättning. Han kunde ju 
inte veta att nyblivna båtägare är mycket motiverade att ta hand om sin båt. Det finns dock alltid 
projekt på gång på båtplan. Nu är tiden för det. Båtmässorna kommer igång med den inspiration det 
kan ge. Skandinavien Boat Show i Älvsjö är den 10-14 november. Vi ses på båtplan och kanske på 
Mässorna! 
 
Detta behöver göras eller uppmärksammas 
Seglingskomitten behöver fortfarande förstärkning med folk som medverkar vid kappseglingarna. 
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. 
 
Juniorsektionen behöver en sammankallande. Juniorsektionen har ett viktigt uppdrag i SSV att se 
till att seglarskolan fungerar under de 10-12 dagar den pågår.  
 
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.  
 
Kurt Lindh 
Ordförande 
 



                                                                                                                            

 Praktiskt att veta.  
 
Vem gör vad i SSV 
För att underlätta för er alla, kommer här lite tipps på vem man vänder sig till i olika ärenden. T.ex.  
Intyget till reducerad kanalavgift.   Kassören, Per Olovson, 12209.  
Nycklarna i klubben. Kan hämtas hos  Kenneth Ragneby, 31582.  
Uthyrningen av klubbhuset. Klubbmästeriet. Inger 10053 eller Ana 31296.  
Lån av optimist eller Snipe   Juniorsektionen eller styrelsen.  
Båtplanen, båtars placering    Arne Blomberg, 12891.  
Mastboden     Kenneth Ragneby  eller Arne Blomberg  
Nya medlemmar kontaktar sekreteraren,  Leif Pettersson, 23028.  
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 eller inte räkna med att dra 
nytta av medlemsförmånerna.  
Några prisuppgifter:  
Medlemsavgift familj 300kr  
Medlemsavgift enskild 175kr  
Junior t.o.m. 21 år 100kr  
Mastboden, pris/plats 100kr  
Båtplan 100kr  
Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr)  
Nyckel till klubbhuset deponeringsavgift 200kr.  
Båtplanen   
Vissa regler för att få en bättre ordning på och omkring båtplanen gäller. Varvsektionen (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.  
Nytt hjälpmedel  
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@glocalnet.net . Detta sparar många sköna 
kronor i porto.  
Mastboden  
Vi har skapat några enkla ordningsregler(se nedan) för att bringa ordning i boden. Dessa finns uppsatta på 
dörren i Mastboden också.  
Ordningsregler Mastbod  
- De som har plats i Mastboden finns med på bokningslistan.  
- Alla master skall vara märkta med namn och telefonnummer i ändan mot dörren. - Ej uppmärkta master och 
andra föremål placeras utanför boden då vi sätter i vinterlåset. - Skrymmande utstick, t.ex. spridare måste 
demonteras. - Mastboden kommer att ha ett ”vinterlås” från 1 november till 31 mars. - Vinternyckel finns att 
låna hos Kenneth R eller Arne B. - Övrig tid används samma nyckel som till Mastkran och Servicebrygga. - 
SSV tar inget ansvar för eventuell stöld eller skador(råttor, mögel,mm).  
-Priset vi betalar är per plats (varje arm har 3 platser. Gäller även golvplatserna).  
Klubbhuset  
Uthyrning av klubbhuset kan endast göras till medlemmar, dock inte till första-årsmedlem.  
 
Ny adress till vår hemsida. http://www.ssvat.se/ 
 
 
 



                                                                                                                            

Höstmöte 2010 
 

Kallelse till höstmöte måndagen den 15 november kl 19.00 i Klubbhuset 
 

Dagordning: 
 

 
Mötets öppnande 

 
Val av mötesordförande 

 
Val av mötessekreterare 

 
Mötets utlysande 

 
Val av en justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll 

 
Kappseglingssektionen 

 
Nya medlemmar 

 
Stadgar/policybeslut 

 
Förslag till mottagare av det Lucknerska priset 

 
Vinteraktiviteter 

 
Summering av 125-års jubiléet 

 
Frågor rör. kvällskapseglingarna (avdrag eller ej för spinnaker och genacker mm) 

 
Frågor rör. planerna på husbyggnation på båtplan och utbyggnad av bryggor utmed stora 

hamnarmen 
 

Övriga frågor 
 

Mötets avslutande 
 

Prisutdelning 
 
 
 

KLUBBMÄSTERIET OCH STYRELSEN 
 

VÄLKOMNAR  
     

TILL ETT FÖRHOPPNINGSVIS VÄLBESÖKT HÖSTMÖTE 
 


