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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 verksamhetsår har inletts. Det är ett tag tills seglingssäsongen är här. Nu 
är tiden för planering och ett årsmöte måndagen den 10 mars kl. 1900 i klubbhuset. 
Hur skall vi planera och vilka frågor fordrar uppmärksamhet.  På årsmötet kommer styrelsen 
att ta upp olika frågor om vad SSV skall prioritera under året. Det är främst vad som skall 
göras genom arbetsplikten för att underhålla och förbättra SSV:s klubbhus, 
båtuppställningsplats, mastbod, servicebrygga och mastkran med brygga samt lyftkran, 
följebåtar och jollar. Klubbhuset har tilläggsisolerats och en värmepump har installerats. Det 
finns också en ny entretrappa. På årsmötet kommer val att hållas av många funktionärer med 
ansvar för olika områden som servicebrygga, mastkran och mastbod. Den nya seglarskolan 
behöver fler funktionärer. 2013 hade vi en vårtermin och en hösttermin. Kan vi ha det i år 
också? Ett kappseglingsprogram och program för regattan gås igenom. De pågående samtalen 
med kommunen om klubbhusets markfrågor redovisas. Avtalet som går ut under året är 
uppsagt av kommunen men i stället erbjuds ett avtal med kortare löptid. Styrelsen har också 
gjort en genomgång av föreningens stadgar och hur styrelsen tillämpar dem. Styrelsen har 
kommit fram till att stadgarna lämnas oförändrade och är från 1924. Styrelen har dock 
kompletterat skattmästaren med en kassakontrollant som anges i stadgarna. En annan fråga är 
att styrelsen fattat ett policybeslut om att en påminnelseavgift på 300kr tas ut vid för sen eller 
utebliven betalning av föreningens avgifter. Detta gäller vid varje betalningstillfälle. 
Anledningen är att några få ärenden tar alltför mycket tid och skapar merarbete i 
administrationen. Styrelsen föreslår enligt höstmötet att team Roxberg erhåller Erik Abilds 
vpr för bästa seglingsberättelse om deltagandet i HVKT. 

 
Hemsidan ssvat.se Hemsidan är under utveckling med hjälp av Stefan Sahlén och jag räknar 
med att information till SSV:s medlemmar och samverkande segelklubbar kommer att 
förbättras. Informationen sprids snabbare och till fler. Det finns också utrymme för fler att 
medverka genom inlägg. Styrelsen har tidigare bokat domänen Segelsällskapet Vättern.se som 
vi tycker är den mest riktiga men lite för lång. Du kan googla på namnet så kommer det upp 
som 3:e namn på goggles. 

 
Seglingsinspiration 
Det bästa med vintern är att det varit en så mild vinter hittills. Just nu är vintern hårdare ca 5-6 
minus. Jag hoppas ändå på god fortsättning och mer mildväder och sol. Många håller på med 
olika projekt på segelbåten. Själv har jag ett underhållsarbete igång bl.a. byte av bälg i sdrevet 
mm. Sådant säkerhetsarbete måste tas om hand och när det går bra så är det roligt att 



genomföra vad man planerat men det som hägrar är säsongens seglingar. Det är ett nytt 
seglarår – en ny almanacka att fylla med spännande turer, kontakter och möten med andra. 
Det kommer också nya chanser på kappseglingsbanan. Jag påminner om att Vadstena- 
seglarna tog hem allt under regattan utom Kungakannan.  Det finns fler framgångar. Men vi 
skall alla göra vad vi kan för att ytterligare förbättra resultaten på Kappseglingsbanan och ta 
hem Kungakannan i år. 
Kanske vi ses på båtmässorna eller mer säkert på årsmötet eller på båtplan. 

 
 
 
Detta behöver göras eller uppmärksammas 

 
Seglings kommittén 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 9-10 dagar den pågår. En eller två nya 
funktionärer behövs till vår o höstterminen. 

 
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. Vi behöver organisera arbetet på ett säkrare sätt så att de 
nödvändiga arbetsuppgifterna blir gjorda. 

 
Jag vill också passa på att tacka alla funktionärer och medlemmar som gjort ovärderliga 
insatser för SSV. En del av arbetet har gjorts inom arbetsplikten och en del långt utöver 
arbetsplikten. Ett Stort tack! 

 
Kurt Lindh 
Ordförande 



 

 
 
 
 

Kallelse till 
SSV: S 128:e ÅRSMÖTE 2014 

 
Måndagen den 10 mars 2014 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 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 2015. 
29.  Rapport om samarbetet med VBF ang. brygg- och båtplatsfrågorna med 

Vadstena kommun. 
30.  Rapport ang. seglarskolan 
31.  HVKT 2013 och ev. fortsättning. 
32.  Kappseglingarna 2014 
33.  Övriga frågor. 
34.  Mötets avslutande. 



SEGLINGSPROGRAM SOMMAREN 2014 
 
V22 26-maj Måndag  kl. 18.30  1:a vårsseglingen 

Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar 
E Lindes mp vpr Folkbåtar 

 
V23 02-juni  Måndag  kl. 18.30 2:a vårseglingen 

Nelzéns vpr samtliga Lysbåtar 
Inga och Oskar Emilssons vpr Folkbåtar 

 
V24 09-juni  Måndag  kl. 18.30  3:e vårseglingen 

Teknova Cup vpr Lysbåtar. 
Henrik Lundsteds vpr Folkbåtar 

 
V24 14-15 -juni Lördag kl. 10.00 SSV Regatta 

Söndag kl. 10:00 SSV Regatta 
 
 
 
V25 16-juni  Måndag  kl. 18.30 4:e vårseglingen 

Kinnanders Gummi AB vpr  samtliga Lysbåtar. 
Erik Sjunnessons vpr Folkbåtar 

 
Semester 

 
V33 11-aug Måndag  kl. 18.30 1:a höstseglingen 

Erik Rudbergs vpr Lysbåtar. 
Erik Lindes Mp  Folkbåtar. 

 
V34 18-aug Måndag  kl. 18.30  2:a höstseglingen 

Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. 
Rylens vpr Folkbåtar. 

 
V35 25-aug Måndag  kl. 18.30 3:e höstseglingen 

1:a Pris SSV vpr Lysbåtar. 
Klubbhuspokalen vpr Folkbåtar 

 
V36 01-sept Måndag  kl. 18.30  4:e höstseglingen 

Lankes vpr 1970 för Lysbåtar 
Vakant inget pris uppsatt Folkbåtar 

Reservdagar:  8:e och 15:e september 
 
V37  13-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. 
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 tipps på vem man vänder sig till i olika ärenden. T.ex. 
Ordförande Kurt Lindh, 070-540 08 27 
Intyget till reducerad kanalavgift.   Kassören, Jonas Carlsson, 070-340 54 96. 
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, 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 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               200kr 
Nyckel, servicebrygga & mastkran               150kr (deponeringsavgift 200kr) 
Nyckel till klubbhuset endast deponeringsavgift 200kr. 
Påminnelseavgift 300kr (fr.o.m. 2014) 

 

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. 

 

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@glocalnet.net . 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. 

 

Ny adress till vår hemsida. http://www.ssvat.se/ 
  

mailto:ragneby@glocalnet.net
http://www.ssvat.se/


Årets fakturering av medlemsavgifter är försenade p.g.a. övergång till nytt medlemsregister. 
Faktureringen kommer så snart vi hunnit få vårt nya register på plats, och lagt över alla 
uppgifter från det gamla registret. 
Finns det någon i klubben som är bekant med dataprogrammet  Visma Förening, eller med 
något av Visma’s  andra programvaror, är vi tacksamma för all hjälp vi kan få. 
Kontakta gärna Kenneth Ragneby(070-2883581), eller någon i styrelsen, om du känner dig 
kunna bidra med kunskap kring Visma. 
/Styrelsen 

 

 
 
 
 

Hör nu all damer, vi vill ha en bra förklaring varför, om ni 
inte dyker upp på årsmötet. 
Inger och Carina 


