
 

 

PIREN NR 86 

 

 

Innehåller kallelse och dagordning till ÅRSMÖTE MÅNDAG 11 MARS 2019 

VÄL MÖTT, DU HAR CHANSEN ATT VINNA EN ÅRSAVGIFT NÄR DU KOMMER 



 
  

Ordföranden har ordet 

 

Ett nytt år med många nya möjligheter. Det gäller bara att passa på när tid och ekonomi 

finns, så kan det säkert bli ett bra år. 

 

Närmast i vår förening har vi årsmöte 11 mars kl 19 i vårt klubbhus, då alla medlemmar 

är välkomna. Som ett helt nytt inslag vid årets årsmöte kommer vi att lotta ut ett gratis 

friår till en av deltagarna vid mötet. För deltagande i lotteriet är förutsättningen att man 

är på plats under mötet vid utdelning av lotter inklusive vid dragning som sker vid 

mötets senare del. 

Vinsten innehåller ett års befrielse från avgifter för enskild medlem eller familj. 

Vinsten täcker inte eventuella avgifter för ej utförd arbetsplikt och heller inte eventuell 

säsongs-/sommaravgift för båt som inte sjösatts. 

Även i år kommer SSV att arrangera juniorseglingar med optimistjollar vid 8 tillfällen. Ni 

hittar inbjudan på annan plats i detta nummer av Piren. 

Vätterns vattenstånd är i år faktiskt även än så länge lägre än de två senaste åren vilket 

är oroväckande på flera sätt. Diskussioner förs med både Vadstena Kommun och Statens 

Fastighetsverk om åtgärder för att vi ska kunna genomföra våra sjösättningar på ett 

säkert och smidigt sätt under våren. 

I skrivandes stund är det ännu inte helt klart med exakt vad som ska göras vid vår 

sjösättningskran, men besked förväntas under mars.  

 

Utöver allt annat vi ägnar oss åt i livet, så kan vi snart se fram emot vårutrustning, 

sjösättning och några månaders båtliv.  

Sköt om er! 

 

Karl-Gustav Jönsson 

Ordförande i Segelsällskapet Vättern 

 



 

 

 

                                                               Kallelse till 

SSV: S 134: e ÅRSMÖTE 2019 

                                   Måndagen den 11:e mars 2019 kl 19 i klubbhuset 

Förslag till dagordning 

1.  Mötet öppnas. 
2.  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. 
3.  Val av sekreterare för mötet. 
4.  Mötets stadgeenliga utlysande. 
5.  Fastställande av dagordning. 
6.  Val av en justeringsperson att jämte dagens ordf. justera protokollet. 
7.  Godkännande av verksamhetsberättelsen. 
8.  Uppläsning och godkännande av kassarapport. 
9.  Uppläsning av revisionsberättelsen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Val av ordförande på ett år. 
12. Val av sekreterare på två år. 
13. Val av tre styrelseledamöter på två år. 
14. Val av revisorer och suppleanter på ett år. 
15. Val av gruppledare till kappseglingssektionen 
16. Val av gruppledare till juniorsektion. 
17. Val av gruppledare till båtplanen. 
18. Val av gruppledare till kransektion. 
19. Val av gruppledare till klubbhussektion. 
20. Val av gruppledare till klubbmästeri. 
21. Val av gruppledare till mastboden. 
22. Val av gruppledare till servicebryggan. 
23. Val av gruppledare till mastkranen. 
24. Val av gruppledare till gräsklippning 
25. Val av gruppledare till skötsel av följebåtar 
26. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund. 
27. Val av ombud till Vätterns seglarförbund. 
28. Val av jury för Abilds vpr. 
29. Val av redaktör för Piren 
30. Val av webbmaster  
31. Val av valberedning. 
32. Medlemsavgifter för år 2019. 
33. 2:a röstningen om stadgeändring. 
34. Juniorverksamheten. 
35. Läget inför sjösättning 2019. 
36. Kappseglingarna 2019 
37. Årsmötets syn på ev. byte av låssystem 
38. Övriga frågor. 
39. Mötets avslutande 
 

 



      
                                    SEGLINGSPROGRAM SOMMAREN 2019  
 
V 
22 27-maj Måndag kl. 18.30  1:a vårsseglingen  
      Introduktionssegling. Om så önskas  
      erbjuder sig erfarna kappseglare att följa med 
      i andra klubbåtar för handledning i kappsegling.
         Vickepokalen. 
      med SRS-beräkning 
 
V23 3-juni Måndag kl. 18.30  2a vårseglingen 
     1:a delseglingen Teknova Cup; SRS 
       
 
V24 10-juni Måndag kl. 18:30  3:e vårseglingen 
     2:a delseglingen Teknova Cup ; SRS 
 
 
V24 15-juni Lördag kl. 10:00  SSV Regatta; Kungakannan, Sjunnessons 
vpr till ev.         entypssklass 
 
V25 17-juni Måndag kl. 18:30 4:e vårseglingen  
     3:e delseglingen Teknova Cup 
    
 Semester 
 
V31 31-juli    Onsdag. Vättern Kors och Tvärs anländer på em till Vadstena
 från     Hästholmen 
V31 1 aug Torsdag Vättern Kors och Tvärs startar sista etappen till Motala via? 
 
V33 12-aug Måndag kl. 18.30  1:a höstseglingen 
     1:a delseglingen R Lindhofs vpr 
 
V34 19-aug Måndag kl. 18.30  2:a höstseglingen 
      2:a delseglingen R Lindhofs vpr  
 
V35 26-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 
     3:e:delseglingen R Lindhofs vpr 
                                                                                               
V36 2-sept Måndag kl. 18.30  4:e höstseglingen 
      4:de delseglingen R Lindhofs vpr 
 
Reservdagar:  9:e och 16:e september  
 
V37             14-sep  Lördag kl.  13.00 Sneskseglingen 
 
Totalpris för vårseglingarna Teknova Cup 
Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr SRS 
Bolles vpr till årets nybörjare 
                 



Flitpris  totalt deltagande   Ulf Lindes Flitpris (Gammal Vadstenabos 
vpr) 
Vår och Höst exkl introduktionsseglingen 
 
Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 
OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. 

                                                                                Båtplan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedan kommer några tidigare beslut, som lite påminnelse, kring regler på vår 

båtplan. 

 

Alla vagnar som finns på båtplanen skall vara märkta enligt anvisning.  

SSV måste flytta bort vagnar från båtplan till annan plats över sommaren.  

Endast vagnar med registrerad plats på båtplanen får finnas där. Den som önskar 

plats/sommarplats (tillfällig) måste kontakta Arne Blomberg först.  

Vatten och el är endast för de som har registrerad båtplansplats. 

 

Alla upplagda båtar skall sjösättas senast 1 juni varje år. Båtägare som inte har möjlighet 

att sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift för sommarplats efter 1 juni. Är det av 

särskilda skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägare att 

sjösätta båten 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 annat 

lösöre som kvarligger på föreningens område mer än tre år i rad kan föreningen efter 

handräckning, på båtägarens bekostnad, avhysa. 

Det finns sedan tidigare ett beslut taget, att det första sommaren kostar 1000 kr, vilket 

sedan byggs på för varje år som båten finns på båtplan. 

SSV vill bara med detta meddelande göra er uppmärksamma på att båtplanen skall vara 

tömd på båtvagnar/båtar senast den 1 juni. Båtplanen skall därefter användas av 

kommunen som husbilscamping. 

Segelsällskapet Vättern 

 

 

Skepp ohoj alla seglingssugna SSV-ungdomar! 

Här kommer lite info angående 2019 års juniorseglingar (ca 6-13 år) med optimistjolle. 



Vi kommer att ha en förberedande kväll v20 torsdagen den 16/5 kl. 17:30 i klubbhuset där vi 

träffas för att lära känna varandra och kika lite på utrustningen. 

 

Ledare kommer att vara Sven-Inge Larsson (Svinge) och ibland även Kenneth Ragneby 

(Bisse).    

Extra hjälpledare blir i form av arbetsplikt inom SSV samt av stöttande föräldrar. 

Vi delar upp i grupper efter erfarenhet och förmåga. 

Seglingarna kommer att ske med optimistjollar samt en Trissjolle. 

 

Vi träffas kl. 17:30 vid klubbhuset och beräknas sluta ca. kl. 20:00 

 

Tillfällen där vi träffas blir följande torsdagar: 

 

V20: Torsdagen den 16/5 kl. 17:30: Uppstart 

 

v21: Torsdagen den 23/5 kl. 17:30: Segling 

v22: Torsdagen den 30/5 kl. 17:30: Segling 

v23: Torsdagen den 6/6 kl. 17:30: Segling 

v24: Torsdagen den 13/6 kl. 17:30: Segling 

 

v33: Torsdagen den 15/8 kl. 17:30: Segling 

v34: Torsdagen den 22/8 kl. 17:30: Segling 

v35: Torsdagen den 29/8 kl. 17:30: Segling 

v36: Torsdagen den 5/9 kl. 17:30: Segling 

 

v36: Lördagen 7/9 kl. 11:00: Avslutning av säsongen med rengöring av jollar mm. 

 

Antalet deltagare är begränsat (ca 10 st.) så det är först till kvar som gäller!  

Först och främst tilldelas platserna för medlemmar i SSV, men om plats finns så kan även 

barn som inte är medlemmar erbjudas plats. Anmälan sker direkt till juniorsektionen. 

 

/ Mvh Jens Söderlund & Fredrik Edholm, SSV's juniorsektion 

 

Jens Söderlund: 

epost:                jens_soderlund@hotmail.com 

telefon:             070-529 71 09 

 

Fredrik Edholm: 

epost:                fredrikedholm@hotmail.com 

telefon:             073-618 12 90 

  

mailto:jens_soderlund@hotmail.com
mailto:fredrikedholm@hotmail.com


  
  
 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEGELSÄLLSKAPET 

VÄTTERN I VADSTENA, ÅR 2019 

 

2018 var SSV: s 133:je verksamhetsår. Vid årets utgång var antalet medlemmar 230. 

  

ÅLDERSFÖRDELNING 

< - 21 år                              36 medlemmar 

22 – 64 år                          128 medlemmar                                          

65 ->                                    66 medlemmar 

  

BÅTAR        SSV: s BÅTAR 

Segelbåtar         66              Följebåtar      2 

Motorseglare       4             Optimister      6 

Motorbåtar        17 Trissjolle        1  

 

STYRELSEN under 2018 

Ordförande  Karl-Gustav Jönsson 

Sekreterare  Gunnar Wall 

Kassör  Jonas Carlsson 

Ledamöter: Kenneth Ragneby, Gunnar Hjerth, Per Olovson, Stefan Holmertz, Mattias 

Sparrborn 

 

Det 133:je årsmötet hölls i klubbhuset den 12:e mars inför ett 20-tasl medlemmar. En viktig 

punkt var information om de kommande stadgeändringarna. 

  



Det nybyggda altandäcket blev mycket lyckat. Det har nyttjats vid Regattan då det var 

fullbelagt. Tre stycken rejäla sittbänkar är inköpta. 

 

Under året har vi på ”Bolles” initiativ träffats i klubbhuset för att berätta gamla seglarminnen 

och ”ljuga” om våra bravader. Trevligt initiativ som vi fortsätter med. 

 

Vårseglingarna samlade 19 båtar deltagare på 4 seglingar. Den första seglingen om Vickes 

Vpr var utlyst som introduktionssegling och samlade 5 båtar men det var inga nya deltagare. 

Bo Roxberg i Bossanova vann seglingen. Vid de återstående vårseglingarna tävlade vi om 

Teknova Cup som erövrades av Gunnar Wall i Babysitter med två första och en andraplats.   

Regattan seglades den 16:e juni. Nytt för året är att vi bara seglade på lördagen om den 

ärevördiga Kungakannan då det varit vikande deltagarantal på söndagsseglingarna tidigare år. 

Glädjande nog kom det 15 båtar till start från SSV, Motala och Karlsborg. Banan var Piren, 

Fjuk, Jungfrun åter Vadstena motsols. Vindarna gjorde att två båtar med högt SRS-tal blev 

outstanding. Kent Person från Hjo SS vann i Teleroh och Rival 22 samlade en egen klass i 

seglingen och vanns av Roger Galian MSK. Regattamiddagen levererades för året av Anna 

Skoog. 

Ingela Olovsson och Bosse Roxberg stod på Piren vid start och målgång. Stort tack!  

Kappseglingsprogrammet fortsatte på eftersäsongen med totalt 19 startande på 4 st 

höstseglingar plus 4 båtar på Snesken. Gunnar vann också höstseglingarna sammanlagt och 

Bo Roxberg Snesken.  Den innan start hemliga ”Snesken” seglingen bjöd på en trixig bana 

nära land lagt av Gunnar Hjert och följdes av många åskådare. Efter seglingen bjöd 

Klubbmästeriet som vanligt på glögg, i år i klubbhuset pga. stark vind. Vi har återupptagit den 

trevliga traditionen med allmän fika efter kvällsseglingarna. Tack klubbmästeriet som har 

fixat med det.  Stort tack till alla som seglat och varit funktionärer. 

 

Ett av många positiva inslag under sommaren har varit träffarna för våra minijuniorer, som 

arrangerats med hjälp av föräldrar och far-/morföräldrar, där barnen fått möjlighet att på ett 

mycket lugnt sätt bekanta sig med klubbens optimistjollar.  

 

Sommaren har bjudit på många sorters väder och framförallt ganska mycket blåst vilket gjort 

det lite besvärligt med juniorsegling vid ett par tillfällen. Vi ha dock samlats vid 8 tillfällen 

under sommaren, och kunnat genomföra vår seglarskola.  

 

Radioseglarna har haft Mästerskap i Vadstena. SSV har upplåtet klubbhuset och följebåtar 

bl.a. och de vill återkomma även 2019 för Vadstenaviken är perfekt för ändamålet.  

Hämtat från Radioseglarnas hemsida: 

IOM Svenskt Mästerskap 2018 

Årets IOM SM utspelade sig i vackra Vadstena vid Vättern. Tack vare bistånd från 

Segelsällskapet Vättern kunde vi segla på bortaplan. Stort tack och då speciellt till Gunnar 

Hjert och Stefan Holmertz. 

 

Klubbens ekonomi är stabil. Lyftintäkterna har blivit bättre än budget. 

En av flera anledningar till att vi har en stabil ekonomi är upplägget med arbetsplikt för oss 

som medlemmar i SSV. Upplägget har förfinats ytterligare och informationen har förbättrats 

bl.a. genom träffar med samtliga gruppledare.  

  

Arbetsdagen i maj genomfördes som brukligt en positiv anda och resulterade i en fin båtplan 

och ett skinande klubbhus. Arbetslaget belönades med Pizza. 

 



Styrelsen har haft ett möte med representanter för låsfirman Axet som lämnat förslag till 

utbyte av låssystem på vår mastkran, servicebrygga och mastbod. Förslaget kommer att 

presenteras på kommande årsmöte. 

  

Statens Fastighetsverk har ställt upp med lyftkran både vår och höst och de flesta lyften har 

gjorts av Magnus Skoog på ett lugnt och uppskattat sätt. Sjösättning har skett utanför 

klaffbron. Upptagning har skett både med vår egen kran samt med hjälp av Magnus Skoog. 

De allra tyngsta båtarna har fixat eget lyft med större kran. 

   

Vårt arbete i styrelsen med att se över hur diverse ansvar inom styrelsen bör fördelas går 

framåt och vi undviker därmed hög belastning på enskilda styrelsemedlemmar. Även backup 

för ordinarie ansvariga på olika områden i styrelsen börjar nu falla på plats. 

  

Uppdatering av SSV:s stadgar som skrevs 1924 är gjord av en arbetsgrupp är under ledning 

av Stefan Holmertz. En första positiv omröstning skedde på Höstmötet. På kommande 

Årsmöte kommer andra omröstningen att äga rum. 

   

Kenneth Ragneby och Jonas Carlsson har deltagit i möten med Hamnrådet där framförallt 

reparationen av klaffbron och följder av densamma diskuterats. Det är värdefullt för SSV med  

denna direktkontakt. 

 

5 Vadstenabåtar deltog i Vättern Kors & Tvärs. 

 

Bo Roxberg vår representant i Östergötlands Seglarförbund är utsedd till förbundets kassör. 

 

Under året har årsmöte och höstmöte hållits. Därutöver har styrelsen sammanträtt 10 tillfällen 

med protokollförda sammanträden. 

 

Piren har utkommit med 4 nummer under året. 

 

_______________   _____________   ___________      _______________ 

Karl-Gustav Jönsson   Gunnar Hjerth       Per Olovson       Mattias Sparrborn 

vice ordförande 

 

______________      ______________        ____________           _______________ 

Jonas Carlsson          Kenneth Ragneby         Gunnar Wall            Stefan Holmertz 

 

 

  

 

 

 

 

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 Karl-Gustav Jönsson, 073-721 66 77  

Nycklarna i klubben. Kan hämtas hos Mattias Sparrborn, 070-612 53 20  

Uthyrningen av klubbhuset. Klubbmästeriet. Inger 10053.  

Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen.  

Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 070-578 18 36.  

Mastboden Anders Werner 070-257 02 16 eller Kenneth Ragneby.  

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

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 070-6800755. Se även anslag på 

kranen.  

Avgifter.  

OBS! Bankgironr för inbetalningar till SSV. 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. ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort.  

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, lämna bara din gällande e-postadress till Mattias 

Sparrborn, gärna med ett mail till Mattias, mattias.sparrborn@gmail.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.  

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 SSV’s hemsida. http://www.ssvat.se/ 

 

 

Hoppas att  träffa åven  damerna I SSV  på  årsmötet 

http://www.ssvat.se/


Redaktionen Inger och Carina 


