
                 

  

Piren nr 89 
Februari 2020 

 
 
 
Innehåller kallelse till årsmöte 9 mars kl 19.00 samt kallelse till städning av plan och 
klubbhus den tisdagen den 19 maj kl 17.00, då kvällen avslutas med pizza.  
  
 



                 

  

 
 
Ordföranden har ordet, februari 2020 
 
Dags igen för att upptäcka att ljuset börjar återvända. Det är lättare att komma upp på morgonen och 
vi får ökade möjligheter under eftermiddagarna. 
Årets första båtmässa har avslutats och nya möjligheter uppstår i mars då Älvsjömässan öppnar. Att 
drömma är ju faktiskt tillåtet, gratis och en del av livet. 
Även om det är fel tidpunkt att längta efter jul, så kan det vara på sin plats att tacka klubbmästeriet för 
julfesten som arrangerades i klubbhuset i december för alla SSV-medlemmar. Det var riktigt trevligt 
och nästan rörande med den spontana stämsång som deltagarna framförde under kvällen. 
  
Ytterligare en stor aktivitet kan vi beskåda vid vår båtkran, där nu äntligen arbetet med flyttning av 
stenar i vallgraven och renovering av kajer startats. Arbetet sker i Statens Fastighetsverks regi och 
utförs av PEAB. Planen är att arbetet ska vara klart innan vårens sjösättningar så vi återigen kan 
sjösätta båtarna med vår egen kran även om det skulle vara lågt vattenstånd i Vättern. 
Som vanligt kommer information om lyfttider att anslås utanför entrén till klubbhuset och på vår 
hemsida till våren. 
 
Utdelning av boken ”På Vättervåg” har startat. Boken släpptes i november och ett ex per medlem i 
SSV delas ut i samband med diverse samlingar, som nu närmast vid årsmötet. 
 
Jag vill påminna nya som gamla medlemmar i vår förening om att komma med förslag till aktiviteter. 
Vi har ju resurser i form av klubbhus, tomt, kommunala bryggor, båtar och en väldans massa vatten. 
Har du idéer till aktiviteter som du dessutom kan tänka dig att engagera dig i, så är vi riktigt glada om 
du tar kontakt med någon av oss i styrelsen. 
 
Just nu pågår arbetet med att göra en plan för årets kappseglingar, och den preliminära planen 
kommer att presenteras på årsmötet. Även övriga seglingsklubbar i Vättern är på gång med sina 
kappseglingsplaner, så det blir säkert ännu ett bra kappseglingsår. 
 
Inbjudan till årsmötet hittar ni på annan plats i Piren. Det sägs att valberedningen har gjort sitt jobb 
klart och att man lyckats bra även i år. 
Vem vet, vi kanske sätter nytt rekord i deltagarantal vid mötet? 
 
Om en dryg månad lägger vi vinteraktiviteterna åt sidan, lättar på presenningarna och snart startar 
båtlivet med perfekt väder, lagom vind, ljudet av musik från slottet (Uggla, Miss Li och Petter 11 
juli!) och en massa andra sköna sommar-aktiviteter.  
 
Årets arbetsplikter presenteras i Piren som sänds ut i april. Håll koll på det så ni inte missar 
möjligheten att slippa onödiga kostnader. 
 
Ha kul, sköt om er och så ses vi framöver!  
 
 
 
Karl-Gustav Jönsson 
Ordförande i Segelsällskapet Vättern 
 
 
 



                 

  

 
Kallelse till 

SSV: S 134: e ÅRSMÖTE  
 

Måndagen den 9:e mars 2020 kl 19 i klubbhuset 
 

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. Parentation 
7.  Val av en justeringsperson att jämte dagens ordf. justera protokollet. 
8.  Godkännande 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 kassör 1 år. 
14. Val av fyra styrelseledamöter på två år. 
15. Val av revisorer och suppleanter på ett år. 
16. Val av gruppledare till kappseglingssektionen 
17. Val av gruppledare till juniorsektion. 
18. Val av gruppledare till båtplanen. 
19. Val av gruppledare till kransektion. 
20. Val av gruppledare till klubbhussektion. 
21. Val av gruppledare till klubbmästeri. 
22. Val av gruppledare till mastboden. 
23. Val av gruppledare till servicebryggan. 
24. Val av gruppledare till mastkranen. 
25. Val av gruppledare till gräsklippning 
26. Val av gruppledare till skötsel av följebåtar 
27. Val av gruppledare till skötsel av jollar. 
28. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund. 
29. Val av ombud till Vätterns seglarförbund. 
30. Val av jury för Abilds vpr. 
31. Val av redaktör för Piren 
32. Val av webbmaster  
33. Val av valberedning. 
34. Medlemsavgifter för år 2021. 
35. Juniorverksamheten. 
36. Läget inför sjösättning 2020. 
37. Kappseglingarna 2020. 
38. Övriga frågor. 
39. Mötets avslutande 
 

 

 
 



                 

  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEGELSÄLLSKAPET 
VÄTTERN I VADSTENA, VERKSAMHETSÅRET 2019 
 
2019 var SSV:s 134:e verksamhetsår. Vid årets utgång var antalet medlemmar 192. 
  
ÅLDERSFÖRDELNING 
<- 21 år                             27 medlemmar 
22 – 64 år                          95 medlemmar                                          
65 ->                                  70 medlemmar 
  
MEDLEMSBÅTAR:          SSV: s BÅTAR: 
Segelbåtar         63              Följebåtar      2 
Motorseglare       2             Optimister      6 
Motorbåtar        26 Trissjolle        1  
 
STYRELSEN under 2019: 
Ordförande Karl-Gustav Jönsson 
Sekreterare Jan-Åke Roxberg 
Kassör Jonas Carlsson 
Ledamöter: Kenneth Ragneby, Gunnar Hjerth, Per Olovson, Stefan Holmertz, Göran Hallin. 
 
Det 134:e årsmötet hölls i klubbhuset den 11:e mars inför ett 20-tal medlemmar. 
Höstmöte hölls som vanligt i november.  
Därutöver har styrelsen sammanträtt vid 10 tillfällen med protokollförda sammanträden. 
 
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. Under året har ovanligt stora investeringar genomförts på 
området följebåtar som speciellt används för ungdomsverksamheten, då både en ny motor och ny 
trailer inköpts.  
 
Två möten har hållits i Hamnrådet som består av representanter från SSV, Vadstena Båt & 
Fiskeklubb, Vadstena Kommun, Visit Vadstena och några av hamnområdets näringsidkare. 
Båtklubbarnas engagemang tillsammans med övriga under de senaste åren, har bl.a. inneburit att 
Vadstena Kommun nu kunnat erbjuda ett flertal lediga båtplatser. 
 
Under vinter och höst har mycket uppskattade träffar organiserats i klubbhuset under ett antal tidiga 
eftermiddagar. 
  
Med ideella arbetsinsatser har skärmtak byggts vid klubbhusentrén och taket bytts på båtkranen. 
 
Som vanligt genomfördes arbetsdag i maj, då klubbhus och båtplanen fräschades upp. Kvällen 
avslutades i det fina vädret med mat och dryck på klubbhusaltanen. 
Sjösättningarna under våren hanterades med hjälp av extern kran p.g.a. lågt vattenstånd. 
Däremot kunde klubbens båtkran användas vid upptagningarna under hösten. 
Efter många års påstötningar från vår förening har nu Statens Fastighetsverk beslutat att flytta undan 
rester från tidigare vall-bygge vid slottet, i vallgraven vid vår båtkran. Arbetet genomförs vintern 
2019/2020 och våren 2020. Utöver detta kommer även kajerna i vallgraven att renoveras. Bägge 
aktiviteterna ska vara klara innan våra sjösättningar våren 2020. Därefter kan vår båtkran användas 
även vid lågt vattenstånd. 
 



                 

  

Ungdomsverksamheten har även 2019 innehållit seglingskurs som hållits under ett 10-tal kvällar. 
Med hjälp av ideella arbetsinsatser och en välplanerad arbetsplikt har detta varit mycket uppskattat. 
Några av ungdomarna väckte mycket positiv uppmärksamhet vid Vadstena Sparbanks 180 års-
jubileum i augusti, då de seglade i vallgraven. Allmänheten erbjöds möjlighet att prova på 
jollesegling och även segling med radiostyrda båtar.      
 
Även detta år har SSV hyrt ut klubbhus och följebåt under en helg, då de svenska radioseglarna denna 
gång arrangerade IOM Öppet svenskt mästerskap.  
 
Kappseglingsrapport från Bo Roxberg: 
Vårseglingarna samlade 20 båtar deltagare på 4 seglingar. Den första seglingen om Vickes Vpr var 
utlyst som introduktionssegling och samlade 4 båtar men det var inga nya deltagare. Dags för nya 
idéer därvid.  Vid de återstående vårseglingarna tävlade vi om Teknova Cup som erövrades av Per 
Olovson i Arabella.  
Regattan seglades lördagen den 15:e juni om Kungakannan. Vi var 11 startande båtar till start från 
SSV, Motala och Karlsborg och Hjo. Banan var Piren, Fjuk, Jungfrun åter Vadstena motsols. 
Vindarna var lätta. Kent Person från Hjo SS försvarade vinsten från i fjol och vann i Taleroh på 
seglad tid 5:02:00 före Göran Häger i Aqua Vera MSK.  Regattamiddagen serverades efter 
seglingarna i klubbhuset.  
Onsdagen den 29 juli var SSV värd för Vättern Kors och Tvärs 2019. Det var sammanlagt 30 båtar 
som denna dag anlöpte Vadstena, med hissade spinnakrar, från Hästholmen. En vacker syn en vacker 
dag. Båtarna fördelades på Gästhamnen och lediga platser på lilla hamnarmen. På kvällen serverades 
middag i klubbhuset för 70 gäster. SSV representerades av 4 st båtar och Sven-Inge Larsson, Conny 
Andersson och Tommy Ottosson i Pomperipossa tog en sammanlagd 9:de plats för de tre dagarnas 
segling.  
Kappseglingsprogrammet fortsatte på eftersäsongen med totalt 21 (19) startande på 4 st höstseglingar 
om R Lindhofs vpr och 4 båtar på Snesken. Leif Samuelsson i Siri vann höstseglingarna sammanlagt 
och Per Olovson i Arabella, Snesken.  ”Snesken” seglingen bjöd som vanligt på trixig bana nära land 
lagt av Gunnar Hjert och följdes av många åskådare. Snesken har vi seglat sedan 1926 och har namn 
efter Martin Björk som var ordförande i kappseglingsnämnden under många år. Efter seglingen bjöd 
Klubbmästeriet som vanligt på glögg och pizza i klubbhuset.  
 
Årets flitpris erövrades av Sven-Inge (Svingen) Larsson och Conny Andersson i Pomperipossa. 
 
Ingela Olovson Rosén och oftast Göran Hallin har startat oss och hanterat resultatlistorna, tack för 
det. Vi har träffats på fika efter kvällsseglingarna. Tack klubbmästeriet som har fixat med det.  Stort 
tack till alla som seglat och varit funktionärer. // Bo Roxberg 
 
Ett flertal av klubbens medlemmar har deltagit i framtagandet av boken På Vättervåg tillsammans 
med Föreningen Gamla Vadstena. Utdelning av boken till SSV:s medlemmar har påbörjats och en 
viss extern försäljning har skett. 
 
I december hölls en mycket uppskattad julfest i klubbhuset som arrangerats av Klubbmästeriet.  
Medlemstidningen Piren har utkommit med 3 nummer under året. 
 
_______________             _____________          ___________            _______________ 
Karl-Gustav Jönsson         Gunnar Hjerth             Per Olovson              Jan-Åke Roxberg 
vice ordförande 
 
______________               ______________        ____________         _______________ 
Jonas Carlsson                   Kenneth Ragneby       Göran Hallin            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.  
Ordförande Karl-Gustav Jönsson   073-721 66 77 
Nycklarna i klubben.  Kan hämtas hos Kenneth Ragneby  070-288 35 81 
Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger   0143-10053. 
Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen. 
Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg   070-578 18 36. 
Mastboden Anders Werner   070-257 02 16. 
Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Jan-Åke Roxberg  0143-129 69 
Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth  070-680 07 55.   
Se även anslag på kranen. 
 
Avgifter. 
OBS!  Bankgironr för inbetalningar till SSV.   839-1658.  
Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före 30/3, dock senast före sjösättning. 
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 Kenneth Ragneby, gärna med ett mail 
till    kragneby@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/ 
 



                 

  

Skriv in den 19 maj i almanackan, då städar vi i och runt klubbhuset.  
Överraska oss på årsmötet med att alla kvinnliga medlemmar kommer önskar vi i redaktionen,  
Inger Linden och Carina Blomberg. 


