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Ordföranden har order, april 2021 
 
Inte kul med pandemin men snart har vi även en båtsäsong att se fram emot.  
Vi har private på att leva i en pandemi under mer än ett år och hoppas på en succesivt 
förbättrad situation så småningom. 
I SSV fortsätter vi följa pandemi-rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 
Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet. 
Högt prioriterat för oss även denna vår är bl.a. att:  
-vårutrustning ska kunna ske på båtplanen.  
-båtar ska sjösättas.  
-bron ska öppnas vid sjösättning.   
-informationen inom föreningen ska fungera bra. 
-vårt senarelagda årsmöte ska genomföras 14 juni. 
Ska vi lyckas med detta är det extra viktigt att alla medlemmar sätter sig in i våra ”vanliga” 
rutiner som exempelvis:  
-regler för båtplanen, kompletterande märkning och hantering av kärror och vagnar.  
-instruktioner för båt-lyft.  
-den årliga arbetsplikten i de olika grupperna och planerad städdag.  
Läs en massa tydlig information som finns i detta nummer av Piren. Piren läggs även upp på 
vår hemsida som en länk. Den som inte utför arbetsplikten faktureras avgift. 
 
Vi vill genomföra våra kappseglingar men det kan förmodligen vara nödvändigt med en del 
begränsningar och ändrade rutiner. Löpande samråd sker med Kappseglingssektionen. 
 
Många är engagerade i årets jollekurs och vad jag vet så är det ett gäng förväntansfyllda barn 
som har bokat plats inför starten 27 maj. 
  
Vår båtkran vid vallgraven byggdes 1999 av våra medlemmar, finansierades med SSV:s 
pengar, hanteras ideellt av utbildade medlemmar och är en mycket viktig inkomstkälla för 
föreningen. 
Utöver ett antal planerade lördagar för båtlyft, finns alltid möjlighet till lyft andra tider mot en 
mindre extra avgift. Dessutom lyfter vi båtar som ägs av icke medlemmar, mot en extra 
avgift.  
Vår förhoppning är ett högt utnyttjande av vår kran så vi kan hålla även våra övriga avgifter 
på låga nivåer. 
 
Vi är försiktiga, rädda om varandra och så ses vi framöver! 
 
 
Karl-Gustav Jönsson 
Ordförande i Segelsällskapet Vättern 
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Kallelse till SSV:s 136:e Årsmöte  

 
    Tid: Måndag den 14:e juni 2021 kl 19  

Plats: Asylens festsal, Slottsgatan 10 i Vadstena. (Via biblioteksentrén) 
 

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 på ett 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 2022. 
35. Juniorverksamheten. 
36. Läget inför sjösättning 2021. 
37. Övriga frågor. 
38. Utdelning av priser för kappseglingarna 2020 och plan kappseglingarna 2021. 

              39. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEGELSÄLLSKAPET 
VÄTTERN I VADSTENA, VERKSAMHETSÅRET 2020 
 
2020 var SSV:s 135:e verksamhetsår. Vid årets utgång var antalet medlemmar 181. 
  
ÅLDERSFÖRDELNING 
<- 21 år                             28 medlemmar 
22 – 64 år                          89 medlemmar                                          
65 ->                                  64 medlemmar 
  
MEDLEMSBÅTAR:          SSV: s BÅTAR: 
Segelbåtar         56              Följebåtar      2 
Motorseglare       3             Optimister      6 
Motorbåtar        23 Trissjolle        1  
 
STYRELSEN under 2020: 
Ordförande Karl-Gustav Jönsson 
Sekreterare Jan-Åke Roxberg 
Kassör Jonas Carlsson (ej i styrelsen, rapporterar och adjungeras till styrelsen) 
Ledamöter: Kenneth Ragneby, Gunnar Hjerth, Per Olovson, Stefan Holmertz, Göran Hallin, 
Tommy Carlsson, Leif Samuelsson. 
 
Pågående pandemi och har i stor grad påverkat verksamheten april-december. Vi har varit 
lyhörda för myndigheternas och Svenska Seglarförbundets rekommendationer och 
restriktioner. För att motverka stagnation i vår medlemsservice och utveckling, har mycket 
extra arbete utförts av medlemmar och styrelse. 
 
Under januari och februari har mycket uppskattade träffar organiserats i klubbhuset under ett 
antal tidiga eftermiddagar och kvällar. 
Det 135:e årsmötet hölls i klubbhuset den 9:e mars inför ett 20-tal medlemmar. 
Traditionellt Höstmöte i november ställdes in då smittspridningen ökat och restriktioner 
skärpts.  
Styrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen med protokollförda sammanträden, varav 7 av 
mötena hållits som digitala möten alternativt per telefon. 
 
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. Intäkter från våra båtlyft har tyvärr minskat FÖR andra 
året i rad. Budgeterat underhåll av klubbhus är senarelagt och budgeterat till 2021. 
 
Som konsekvens av pandemin och personalförändring inom Vadstena Kommun har inga 
möten hållits i Hamnrådet. Möte planeras preliminärt till starten av 2021. 
 
Med ideella arbetsinsatser har bl.a. hängrännor och stuprör monterats på klubbhusets 
skärmtak, brygga vid båtkranen byggts ut, presenning vid brygga bytts, wire bytts på 
mastkranen, markeringar lagts ut för förenklad hantering på båtplanen och vid båtkranen. 
 
Som vanligt genomfördes arbetsdag i maj, då klubbhus, övriga byggnader och båtplanen 
fräschades upp. Den sociala samvaron var dock begränsad p.g.a. pandemin. 
 
 
Utnyttjandet av vår båt-kran har varit ovanligt lågt, förmodligen som en konsekvens av ett 
antal år med tillfälliga lösningar under tid som bro och kajer renoverats, vilket eventuellt 
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skapat nya vanor speciellt hos nyblivna båtägare. Förslag till ökad beläggning av båtkranen 
har tagits fram. 
Vi har ännu inte fått ta del av någon slutrapport för det arbete med kajer i vallgraven och 
flyttning av stenar i vattnet vid båtkranen, som Statens Fastighetsverk genomfört. 
 
Ungdomsverksamheten begränsades något av pandemin och restriktionerna m.h.t. 
funktionärer m.fl. Uppstart gjordes därför först i augusti men har trots det varit mycket 
uppskattat och fungerat bra.  
 
I år har vi anpassat kappseglingarna efter Corona restriktioner.  
- Det har inte varit samlingar i klubbstugan  
- Skepparmöte före seglingar har hållits på bryggan 
- Inbjudan till segling för nybörjare ersattes av en 4:e poängsegling 
- Regattan begränsades till enbart klubb-båtar 

Vi har som vanligt seglat våra klubbseglingar på måndags-kvällar med 4 seglingar på våren 
och 4 på hösten. Vi avslutade som vanligt med Snesken lördagen de 12:e september. 
Seglingarna samlade totalt 22 (20) startande båtar på vårseglingarna och 21 (21) på 
höstseglingarna.  Vid Snesken var vi bara 4 startande i frisk vind.   

Ingela Rosén Olovson och Göran Hallin har förtjänstfullt startat oss och fixat med 
resultatlistor.  
Regattan samlade 8 klubbåtar och Leif Samuelsson i SIRI segrade. 
Vårseglingarna vanns av Bossanova, Bo Roxberg och höstseglingarna av Arabella, Per 
Olovson med minsta möjliga marginal, 4 båtar har samma poäng men Arabella vann sista 
seglingen. Snesken vanns också den av Arabella. Flitigast var Arabella och Bossanova med 
start i alla seglingar men Arabella vinner p.g.a. fler besättningsmän (fri tolkning av flit) 
 
Kenneth Ragneby och senare Örjan Friberg, har varit flitiga med arrangera 
träning/kappsegling för den radiostyrda modellen DF65, numera på fredagar kl 13. Till dessa 
seglingar har samlats deltagare från när och fjärran. Vi kan förvänta oss nya medlemmar i 
klubben av dessa nyväckta entusiaster. Gruppen har en egen facebooksida Dragon Force 65 
SSV Vadstena som när detta skrivs har 66 medlemmarMedlemstidningen Piren har utkommit 
med 3 nummer under året. 
 
_______________             _____________          ___________            _______________ 
Karl-Gustav Jönsson         Gunnar Hjerth             Per Olovson              Jan-Åke Roxberg 
ordförande 
______________               ______________        ____________         _______________ 
Tommy Carlsson                  Kenneth Ragneby       Göran Hallin            Stefan Holmertz 
 
______________ 
Leif Samuelsson 
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Sjösättningar våren 2021 i Vadstena 
 
Ordinarie dagar för sjösättning med Segelsällskapet Vätterns stationära båtkran vid 
vallgraven: 
  

Lördag 24 april 
 Lördag 8 maj 

Lördag 15 maj 
Lördag 22 maj 
Lördag 5 juni   

 
Listor för bokning är uppsatta på gaveln av SSV:s klubbhus.  
Ange namn, telefonnummer, vikt på båt, platsnummer för båtplanen och eventuellt behov av 
traktor. 
Sjösättning sker angivna dagar kl. 9-12 och om många båtar är inbokade så förlängs tiden. 
1:a bokningen görs på listans 1:a rad ( = lyft kl. 9.00), 2:a bokningen på andra raden o.s.v. Vi 
kan inte ha luckor i planen för sjösättning för att någon helst vill komma sent på ordinarie 
lyftdagarna. 
 
Vid sjösättning på ordinarie lördagar betalar medlem i SSV 300 kr för ett lyft och icke 
medlem 400 kr. Kontantbetalning med jämna pengar till kranskötaren. 
 
Traktor för transport av båtar på vagnar hanteras av Vadstena Båt och Fiskeklubb vid 
ordinarie sjösättningsdagar. Kontaktperson är Klas Johansson tel. 0705 544989.  
250 kronor/transport är avgiften som betalas kontant med jämna pengar till traktorföraren vid 
transport. 
 
Vid sjösättning ansvarar båtägaren för att:  
-vara på plats i god tid innan lyft. 
-ha en medhjälpare med vid lyftet. 
-båten inklusive utrustning ej väger över 7500 kg vilket är kranens maxkapacitet. 
-betala lyftavgiften med jämna pengar kontant till kranskötaren. 
-båten är försäkrad. 
 
 
Vi sjösätter även båtar utanför angivna ordinarie lördagar, då till något förhöjda 
avgifter, 400 kr/lyft för medlem och 600 kr/lyft för icke medlem.   
Dessa sjösättningar kan bokas direkt hos ordinarie kranskötare. Se information med 
namn och telefonnummer vid båtkranen och dessutom i vår medlemstidning Piren.   
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Årets kappseglingsprogram med reservation för eventuella Coronarestriktioner.  
- Vi börjar vårseglingarna med samling vid bryggplats 18 (Arabella) kl 17.50 för anmälan och 

bestämning av bana.  Eventuellt flyttar vi samling/anmälan till klubbhuset till hösten om 
Coronarestriktionerna upphör.   

- Betala gärna anmälan med Swish till Bo Roxberg 072 7027962  
 

V21 24-maj Måndag kl. 18.30 1:a vårsseglingen  
1:a delseglingen Teknova Cup; SRS 

V22 31-maj Måndag kl. 18.30 2:a vårseglingen 
2:a delseglingen Teknova Cup; SRS 

V23 7-juni Måndag kl. 18:30   3:e vårseglingen 
3:e delseglingen Teknova Cup ; SRS 

V24 14-juni.  Måndag kl. 18:30 Årsmöte 

V24 15-juni Tisdag kl. 18:30 4:e vårseglingen. Introduktionssegling. 
Vickepokalen till bästa nybörjarbåt  (deltog 
inte i 2019-års kappseglingar), om inte, 
bästa båt 

V24 19-juni Lördag kl. 10:00 SSV Regatta; Kungakannan, Sjunnessons 
vpr till ev.  entypssklass 

V25 21-juni Måndag kl. 18:30 5:e vårseglingen  
4:e delseglingen Teknova Cup 

Semester  

V32 9-aug Måndag kl. 18.30 1:a höstseglingen 
1:a delseglingen R Lindhofs vpr 

V33 16-aug Måndag kl. 18.30 2:a höstseglingen 
2:a delseglingen R Lindhofs vpr  

V34 23-aug Måndag kl. 18.30 3:e höstseglingen 
3:e:delseglingen R Lindhofs vpr 

V34 28 - 29 aug  lör, sön SM DF65 

V35 30-aug Måndag kl. 18.30   4:e höstseglingen 
4:de delseglingen R Lindhofs vpr (solen går 
ner kl 20:02) 

V36        6-sept   Måndag    kl 18:30 Reservdag (solen går ner kl 19:46) 

V36      11-sept   Lördag      kl 13:00 Snesken 

V37      13-sept   Måndag    kl 18:00 obs! Reservdag  (solen går ner kl 19:26) 

 
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. 
Startavgift 50 kr/båt OBS! Ingen start vid vindar mer än 12 m/s 
 
  



 Sida 8/15 
 
Regler för båtplan 2021 vid sjösättning och upptagning 

 
SSV disponerar båtplanen för uppställning av båtar på märkta platser till den 15 juni samt från 
den 1 september. 
Sommartid 15 juni till den 1 september skall båtplanen platserna 1 till 34 användas till 
uppställningsplats för husbilar. 
Detta innebär att SSV måste flytta alla vagnar och kvarvarande båtar till tillfälliga platser nr 
40-55 under sommaren. 
Du som sjösätter måste märka din vagn med båtplatsnummer, namn och telefonnummer. Samt 
placera vagnen på anvisad sommarplats. 
Vagnen skall inte pallas upp eller låsas, och dragstång skall placeras i draghöjd för att 
flyttning av vagnen skall underlättas senare vid sjösättning eller om annat flyttningsbehov 
uppstår. 
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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 Almqvist/Hjerth 0143-100 53. 
Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen. 
Båtplanen, båtars placering Anders Ingelström  070-673 32 41. 
Mastboden Jens Söderlund 070-529 71 09. 
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 (Anders Ingelström) 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/ 
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Arbetsplikt

 
 
Arbetsgrupp, Juniorsektion  
Uppgifter: 
• Medverka vid seglarskolan angiven vecka torsdagar, kl.17:30-ca 20.00. 
• Upprätta deltagar-förteckning och underlag för kommunala bidrag. 
• Höstens avrustning av Optimistjollar. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Namn Förnamn Tel Sektion 2021 Vecka 
Düring Anncarin 070-496 09 49 juniorsektion v21 vår 
Edholm Fredrik 073-618 12 90 juniorsektion v22 Grpledare 
Hammarsröm Elna 072-221 38 99 juniorsektion v23 
Ragneby Malin 070-739 92 90 juniorsektion v24 
Dahlström Christian 073-326 14 40 juniorsektion v33 höst 
Rösiö Carl Edvard 073-054 97 52 juniorsektion v34 
Björn-Nyström  Per 070-339 03 57 juniorsektion v35 
Hovnert  Mattias 070-721 00 25 juniorsektion v36 
 
Den som inte kan medverka det aktuella datum hen fått, byter själv med någon annan i listan. 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till 
styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
 
Arbetsgrupp, Jolleunderhåll  
Uppgifter: 
• Vårens genomgång av Optimistjollar. 
• Sköta underhåll på klubbens optimister och Trissjolle. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Namn Förnamn Tel Sektion 2021 Vecka 
Karlsson Ulf 073-390 43 72 jollevård grp ledare 
Larsson Roger 073-533 44 80 jollevård  
   
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Samuelsson Leif 070-399 84 72 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till 
styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt

 
 

Arbetsgrupp, Gräsklippning Klubbhuskommitté.  
Uppgifter: 
• Gräsklippning. Efter utfört arbete signeras lista i gräsklipparförrådet. 
• Även kontroll och länsning/tömning av följebåtar ingår. 
 

 
Gräsklippningsområde. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Namn Förnamn Tel Sektion 2021 Vecka 
Andersson Lars-Erik 070-539 13 35 gräsklippning v20  
Andersson Ulrik 073-022 02 43 gräsklippning v21 
Bylin Per 0143-310 13 gräsklippning v22 
Ekdahl Johan 073-742 28 28 gräsklippning v23 
Eke-Göransson Claes 070-593 13 20 gräsklippning v24 
Gustavsson Daniel 070-816 30 83 gräsklippning v25 
Jansén Henrik 0141- 23 11 31 gräsklippning v26 
Netland Beata 073-324 42 90 gräsklippning v27 
Rehn Joachim 073-550 09 14 gräsklippning v28 
Ingen gräsklippning   gräsklippning v29 
Sundström Jan 070-561 34 60 gräsklippning v30 
Särnehed Fredrik 070-891 75 90 gräsklippning v31 
Ingen gräsklippning   gräsklippning v32 
Jivegård Alf 073-422 23 93 gräsklippning grp ledare 
Åkesson Lars-Inge 073-696 07 77 gräsklippning grp ledare  
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Olovson Per 070-399 84 72 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till 
styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt  

  
 
Arbetsgrupp, Mastbod  
Uppgifter: 
• Upprätta plan med placering och båtägarens namn för mastbod 
• Kontrollera märkning på master. 
• Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda platser 

och register/fakturering. 
• Planera städdag i mastbod. 
• Kontrollera skick på mastkärra 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Söderlund Jens 0705-297109 mastbod grp ledare 
Nilsson Mattias 070-654 45 80 mastbod 
  
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hallin Göran 073-075 05 02 
 
 
Arbetsplikt  
Arbetsgrupp, Klubbhusunderhåll  
Uppgifter: 
• Ge förslag på löpande underhållsarbete och förbättringar 
• Vår och höst, på och avstängning av el och vatten för båtplan.  
• Regelbunden tillsyn av klubbhuset. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Andersson Conny 070-5541517 klubbhus  
Bengtsson Hans 070-550 03 53 klubbhus  
Karlsson Bengt 070-652 77 66 klubbhus  
Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 klubbhus  
Lindholm Bobbo 070-513 36 63 klubbhus  
Linder Håkan 072-322 38 26 klubbhus grp ledare 
Antalet medlemmar bör anpassas efter årets verksamhet 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55  
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
  



 Sida 13/15 
 
Arbetsplikt  

 
 
Arbetsgrupp, Båtplan  
Uppgifter: 
• Upprätta plan karta med placering och båtägarens namn 
• Tillse att korrekta avstånd finns mellan upplagda båtar. 
• Kontrollera märkning på båtvagnar. 
• Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda platser 

och register/fakturering. 
• Planera städdag på båtplan. 
• Organisera flyttning av båtvagnar. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Ingelström Anders 070-673 32 41 båtplan Gruppledare 
Persson Olle 070-535 65 56 båtplan 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.   
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Holmertz Stefan 070-977 12 22 
 
 
Arbetsplikt  
Arbetsgrupp, Mastkran  
Uppgifter: 
• Kontrollera säkerhet och lås på kran. 
• Se över skyltning varje vår 
• Underhåll brygga. 
• Sänka och lyfta jolleramp vår och höst. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Hörzell Fredrik 070-244 10 70 mastkran Gruppledare 
Tibblin Mattias 070-826 39 17 mastkran  
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt  

 
 
Arbetsgrupp, Servicebrygga  
Uppgifter: 
•  Allmänt underhåll av bryggan med tillbehör. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen; 
Fyhr Pär-Ove 070-296 04 06 servicebrygga 
Johansson Tommy 073-627 78 60 servicebrygga  grp ledare 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
Arbetsplikt 
Arbetsgrupp, Följebåtar  
Uppgifter: 
• Vårrusta och sjösätta 2 följebåtar. Avstämning med kappseglings/juniorsektion. 
• Höstupptagning med vinterkonservering. Avstämning 

kappseglings/juniorsektion. 
• Lämplig tidpunkt stäms av mot kappseglings och juniorsektion 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Wall Gunnar 070-656 00 74 följebåtar  
Ahlberg Göran 073-158 71 79 följebåtar grp ledare 
Linder Hans 070-459 15 44 följebåtar grp ledare 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Holmertz Stefan 070-977 12 22 
 
 
Arbetsplikt 
Arbetsgrupp, Hemsida 
Uppgifter: 
• Utbildning av rapportansvariga. 
• Innehållskontroll och uppdatering 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Blom Stefan 070-658 33 53 Hemsida  
  
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 
Olovson Per 070-399 84 72 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt  

 
 
Arbetsgrupp, Kappseglingssektion 
Uppgifter:  
•  Enligt Körplan för Kappseglingssektionen  
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Olovson Ingela 076-767 63 63 kappsegling  
Jansén Christer 070-523 36 33 kappsegling  
Roxberg Bo 072-702 79 62 kappsegling Gruppledare 
Roxberg Jan-Åke 070-637 52 24 kappsegling 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Roxberg Jan-Åke 070-637 52 24 
 
Arbetsplikt 
Arbetsgrupp, Kranlyft / Båtkran 
Uppgifter: 
• Upprätta schema lyftdagar 
• Lyft 
• Service och underhåll, på kran. 
• Bokning av årlig besiktning av kran 
• Underhålla lyftinstruktioner 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Edholm Lars-Olof 073-985 72 77 båtkran  
Fång Lennart 073-600 20 69 båtkran  
Gustafsson Östen 070-394 04 77 båtkran  
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 båtkran grp ledare 
Ragneby Kenneth 070-288 35 81 båtkran 
 
Underhåll av båtkran: 
Holmstedt Harry  070-212 40 95 underhåll båtkran 
Karlsson_Gripenborst Martin 072-363 75 44 underhåll båtkran 
Söderlund Linus  073-855 82 83 underhåll båtkran 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
 
Klubbmästeri  
Almqvist/Hjerth Inger 0143-10053 klubbmästeri 
 
Redaktionen hoppas på en fin sommar som ger möjlighet till utomhusaktiviteter som segling.  
Ha en bra sommar önskar Inger och Carina.  


