
 
 
 

 
 
PIREN nr 95 
Innehåller kallelse till årsmöte 14 /3 kl 19.00 i Klubbhuset  
 
 
 
 
 



 
Ordförande har ordet 
 
Hej Seglarvänner, 
 
Då är det äntligen dags att i alla fall tänka på våren och sommarens båtliv! 
Förhoppningsvis släpper Corona taget om våra liv och vi planerar i alla fall nu så smått 
börja återgå till ett normalt liv. Båtlivet har ju ändå fördelen att man kan hålla distans, 
dock lite osäkert om man skall införa pestflagg i utrustningen och akta sig för att segla i 
lä om okända båtar. 
Alla går vi väl också och hoppas att det inte kommer mera snö så att man kan ta av 
presenningen  redan i Mars men i alla fall i April. 
Vi planerar för ett normalt årsmöte i klubblokalen den 14 Mars kl 19.00 och nu när vi 
kört igång både FaceBook sida och SMS till medlemmar så hoppas vi att alla i alla fall vet 
om att det blir. 
Jag vill påminna om att Arbetsplikten är viktig för att få klubben att fungera och att det 
fortfarande är möjligt att kontakta Tommy Karlsson 0733261436 med önskemål, innan 
ni blir ”tvångsplacerade”. 
Vi har ju en åldrande kår av entusiaster som behöver ersättare på sikt, tex kranförare 
där vi tappat två personer som behöver ersättas omgående. Kontakta Gunnar Hjert 
0706800755 om du är intresserad. 
Valberedningen med Conny Andersson 070-5541517 mottager också tacksamt förslag 
och intresseanmälan på yngre deltagare i styrelse och andra nyckelfunktioner. 
Som ni kanske sett har kommunen hållit vad de lovat och börjat renovera 
Segelbåtsbryggan och detta tyder på att det finns ett intresse att satsa lite på oss i alla 
fall.  
Men vi måste se framåt och jag uppmanar alla medlemmar att engagera sig i hamnens 
framtid. 
Jag tror att så fort tvistefrågan om silon är klar kommer arbetet igång med planeringen 
av hamnområdet. Och skall vi få en framtida fin hamn och båtliv i Vadstena är det viktigt 
att vi hörs och syns. Annars blir vi överkörda av alla husbilar. 
 
Väl mött på Årsmötet 
 
Stefan Holmertz 
Ordförande 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kallelse till SSV:s 137:e årsmöte 

 
 

Måndagen den 14:e mars 2022 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 sekreterare 1 år 
15. Val av fyra  styrelseledamöter :  Omval Gunnar Hjerth 2 år, omval Per 

Olovson 2 år, omval  Tommy Karlsson 2 år, omval Leif Samuelsson 2 år 
16. Val av revisorer och suppleanter 1  år. 
17. Val av gruppledare för kappseglingssektionen 

18. Val av gruppledare till juniorsektion. 
19. Val av gruppledare till båtplanen. 
20. Val av gruppledare till kransektion. 
21. Val av gruppledare till klubbhussektion. 
22. Val av gruppledare till klubbmästeri. 
23. Val av gruppledare till mastboden. 
24. Val av gruppledare till servicebryggan. 
25. Val av gruppledare till mastkranen. 
26. Val av gruppledare till gräsklippning 
27. Val av gruppledare till skötsel av följebåtar 
28. Val av gruppledare till skötsel av jollar. 
29. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund. 
30. Val av ombud till Vätterns seglarförbund. 
31. Val av jury för Abilds vpr. 
32. Val av redaktör för Piren 
33. Val av webbmaster  
34. Val av valberedning. 
35. Medlemsavgifter för år 2023. 
36. Juniorverksamheten. 
37. Kappseglingarna 2022 
38. Komplettering av Stadgar rörande val av Hedersmedlemmar och 

förtjänstecken 
  39. Övriga frågor. 

40. Mötets avslutande 



 
 
 

Styrelsens förslag till höjning av avgifter 2022 :   
Medlemsavgift enskild 200 kr/år (tidigare 175 kr), 
Båtplan 300 kr/år (tidigare 200 kr),  
mastbod 200 kr/år (tidigare 100 kr),  
servicenyckel 200 kr/år (tidigare 150 kr). 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEGELSÄLLSKAPET 

VÄTTERN , VADSTENA, VERKSAMHETSÅRET 2021 

 

2021 var SSV:s 136:e verksamhetsår. Vid årets utgång var antalet medlemmar 199 

  

ÅLDERSFÖRDELNING 

<  21 år                             28 medlemmar 

22 – 64 år                          98 medlemmar                                          

≥  65 år                              73 medlemmar 

  

MEDLEMSBÅTAR:          SSV: s BÅTAR: 

Segelbåtar         55              Följebåtar      2 

Motorseglare       3             Optimister      6 

Motorbåtar        22 Trissjolle        1  

 

STYRELSEN under 2021: 

Ordförande Stefan Holmertz 

Sekreterare Jan-Åke Roxberg 

Kassör Jonas Carlsson 

Ledamöter: Kenneth Ragneby, Gunnar Hjerth, Per Olovson, Tommy Carlsson, Göran Hallin, 

Leif Samuelsson. 

 

Pågående pandemi har i stor grad påverkat verksamheten. Styrelsemöten  januari  t.o.m. maj 

har skett via telefon och Teams. Sedan har fysiska möten ägt rum i klubbhuset, förutom 

årsmötet som ägde rum i Asylens festsal den 14/6-2021, ett kvartal senare än normalt, inför 

ett 20-tal närvarande. Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen med protokollförda 

sammanträden  varav 5 har hållits som digitala alt. per telefon. 

 

För att motverka stagnation i vår medlemsservice och utveckling har mycket arbete lagts ned 

för att öka kommunikationen med medlemmarna  bl.a. en facebooksida. 

 

 

 

Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. Intäkter från båtlyft har tyvärr minskat för tredje året .  

Under året har beslutats om att öka avgifterna fr.o.m. 2022 till 200 kr/år (175)  för 

medlemsavgift, till 300kr/år för uppläggning på båtplanen (200) och 200 kr/år för 

servicebrygga/mastkran (150) .   

Under året har Kräkebo renoverats med bl.a. nytt tak.  En följebåt har renoverats av DF65-

seglare. 

 



Hamnrådet har haft två möten. En på våren och en på hösten. 

 

En arbetsdag hölls i maj då hus och båtplan fräschades upp. 

 

Juniorverksamheten har varit god under ledning av Sven- Inge Lasson och Fredrik Edholm 

assisterade av föräldrar.  10-11 ungdomar både pojkar  och flickor i åldern 7-13 år har 

deltagit. Man har seglat vid 9 tillfällen och även haft teoriutbildning. 

 

 

 

 

Vi har även i år anpassat seglingarna till Coronarestriktioner. På våren har det inte varit 

samlingar i klubbhuset däremot på hösten.  Skepparmöte för seglingarna har hållits på 

bryggan. 

Våra klubbseglingar var tre på våren och fyra på hösten och avslutande Snesksegling. 

Vårseglingarna vanns av Per Olovson och höstseglingarna av Leif Samuelsson.  

Sneskseglingen  vanns av  

Conny Andersson och Sven Inge Larsson. Regattan  seglades  helgen före midsommar om 

Kungakannan  med 10 st deltagare.  Den vanns av Bo Rogalin. Regattan avslutades med en 

lättare lunch. 

Klubbseglingarna med Sneskseglingen  avslutade säsongen med pizza i klubbhuset. 

Ingela Rosén Olovson och Göran Hallin har förtjänstfullt startat oss och fixat med 

resultatlistor. 

 

 

 

Kenneth Ragneby, Örjan Friberg och Peter Axell m.fl.  har varit aktiva med  att arrangera 

träning/kappsegling med den radiostyrda modellen DF65. Man har träffats regelbundet i 

klubbhuset för att trimma och utveckla båtarna.  VVM  ( Vättern Vadstena  mästerskap ) har 

arrangerats under året med totalt 39 st deltagare.   SM DF65 i slutet av augusti arrangerades. 

Även seglingar med  

IOM  ( International One Meter båtar ) har arrangerats.     Jan  ”Bobbo” Lindholm är en av 

dom främsta  DF65-seglarna i klubben. 

 

Medlemstidningen Piren  har utkommit med två nummer under året. 

 

  

 

___________________                __________________                          

__________________          

Stefan Holmertz                            Gunnar Hjerth                                       Per Olovson             

Ordf. 

 

__________________                  __________________                           _________________        

Jonas Carlsson                               Kenneth Ragneby                                 Göran Hallin 

 

 

____________________               __________________                         

___________________ 

Jan-Åke Roxberg                           Leif Samuelsson                                   Tommy Karlsson 



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 Stefan Holmertz 070-977 12 22 
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  200kr 
Junior t.o.m. 21 år  100kr 
Mastboden, pris/plats  200kr 
Båtplan   300kr 
Nyckel, servicebrygga & mastkran 200kr (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  

mailto:kragneby@gmail.com


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/ 
 
 
 
 

 
Radiosegling hos SSV. 

Från Radioseglarna i SSV, vilka är drygt 20 till antalet idag, kan vi förmedla följande. 
 

VVM Vättern Vadstena Mästerskap 

Månadsvis återkommande Träningskappsegling. 

Vi seglar tolv seglingar lika många som månader på året när så är möjligt. 

Vinnaren i varje Race erhåller ett symboliskt pris. 

Resultatet från seglingarna går in i en resultatlista för tolv månadsseglingar under året. 

Totalsegraren får vid årsskiftet vandringspriset som instiftades under 2020. 

 

DF-gänget kommer att hålla i årets SM för IOM( radiostyrda 1-metersbåtar). Det blir helgen 

9-10 april. Det blir ca. 40 båtar som gör upp om detta SM. 

 

Söndagen den 24 april kommer DF65 båtarna segla om rankingpoäng i Region Mitt. Även här 

räknar vi med runt 40 deltagare. 

 

Hösten och vintern har fortsatt med ’spontansegling’, och även lokala arrangemang(VVM). 

Tid och plats för dessa finns att hitta på Facebook gruppen,  

’Dragon Force 65 Vadstena (SSV)’    Dragon Force 65 Vadstena (SSV) | Facebook 
 

Där finns även en Messengergrupp kopplad till denna sida, där den mesta informationen kan 

hittas vad gäller våra lokala seglingar.  

 

Detta gäng hjälper mycket gärna till alla, som önskar information, eller hjälp, med 

funderingar eller anskaffning av dessa båtar.  

 

Det anordnas även kvällar i klubbhuset med allt kring ’båtfix’ och annat kring radiosegling. 

Vi anordnar dessa kvällar första tisdagen i varje månad, kl.18:00. 
 

Vid pennan swe255(Bisse). 

 
 
 
Snart är det vår, hoppas ni är vaccinerade! önskar Carina och Inger. 

http://www.ssvat.se/
https://www.facebook.com/groups/1545382248966730

