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Innehåller kallelse till höstmöte
måndagen den 14/11-2022 kl 19 i klubbhuset

Ordförande har ordet
Ohoj Seglarvänner,
Jag hoppas alla har haft en skön sommar och att ni alla är nöjda och känner att Corona
pandemin nu släpper sitt grepp och utbrott sker mer sällan. Carina och hennes kompisar har
väl stuckit många tusen armar och vaccinerat oss alla minst 4 ggr nu så vi kan känna oss väl
skyddade.
Nu börjar vintermörkret falla och alla båtar har förhoppningsvis kommit i vinterdvala,
iordningställda med ny olja i motor, allt vatten borttagit ur tankar och ledningar och kölsvinet
är rent och fint. Och framför allt all mat och dryck borta ur båten! Bara en sak till – Lämna
inte stegen olåst på båtvagnen så det i alla fall blir svårare för obehöriga att ta sig in.
Jag hoppas vi kan räkna in flera medlemmar på vårt höstmöte den 14 November nu när
mycket kommer att hända framöver i hamnen, och vi behöver verkligen diskutera vad vi vill!
Samarbetet med husbilarna på båtplanen/ställplatsen har flutit på bra sedan ett nytt
bokningssystem införts. Men vad tycker ni medlemmar?
Kommunen kommer att höja båtplatsavgifterna 2023, vad tycker ni om det?
Vår skrivelse och möte med kommunens företrädare var nyttig och nödvändig – nu återstår
uppföljning och bevakning av våra intressen.
Vi står inför ett byte av administrationsprogram i SSV eftersom det vi använder idag kommer
att skrotas 2023, finns det någon medlem som har erfarenhet av föreningsadministration som
är villig att vara med i en utvärdering och kanske hjälpa till i framtiden? Kontakta gärna mig.
SSV är värdklubb och ordförande för Vätterns Seglarförbund 2022-24 och vi har just haft
årsmöte, där beslutades att Vättern Kors och Tvärs återupptas den 4-6 Augusti 2023. Flera
klubbar runt Vättern har startat vuxenutbildningar i segling med stort intresse. Detta kanske är
något för SSV?
Som ni märker finns det mycket att ta tag i och alla måste dra sitt strå till stacken för att få till
en välmående förening till nytta för alla medlemmar. Så välkomna på Höstmötet!
Vänliga hälsningar
Stefan Holmertz
Ordförande

Höstmöte 2022
Kallelse till höstmöte måndagen den 14/11-2021 kl. 19.00 i klubhuset
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets utlysande
5. Val av justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll
6. Rapport från kappseglingssektionen samt prisutdelning för årets klubbkappseglingar.
7. Beslut 2 för Ändring av Stadgar för hedersmedlemmar
8. Medlemsfrågor – val av hedersmedlemmar
9. Förslag till mottagare av det Lucknerska priset
10. Vinteraktiviteter – förslag på nya aktiviteter
11. Ekonomisk rapport Jonas Carlsson
12. Rapport från representanterna i hamnrådet / Information om ny översiktsplan
13. Arbetsplikten och skötsel av SSV:s anläggningar och båtar 14. Kommunikationsplan för SSV Piren -Webbsida - Facebook – Mail - SMS
15. Juniorverksamheten 2022
16. DF 65 – Radioseglarna. Information om utförda och kommande aktiviteter
17. Vätterns Seglarförbund information från årsmötet.
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
Rapport från Kappseglingsnämnden
Årets seglingar för kölbåtar har genomförts enligt kappseglingsprogrammet. Säsongen
inleddes med Vickepokalen den 23 maj men lyckades inte attrahera nya båtar trots särskild
inbjudan vi Facebook utan det var det vanliga gänget som tävlade. Det var fler startande båtar
i år 53 st. jämfört med 45 st. år 2021. Kul att en H-båt Amalia med Theo Borglund har
tillkommit och om alla tre H-båtar i klubben startar så skulle det bli 3 st. och en egen klass.
Vickepokalen vanns av Bo Roxberg med besättning och Teknova cup av Per Olovson med
besättning
Regattan genomfördes med gynnsamma vindar av totalt 10 båtar varav tre gästande båtar. Vi
hade i år delat upp tävlingen i Kungakannan och Kungaracet och kunde därmed erbjuda
tävling även med icke Vätternbåtar. Kungakannan vanns av Bo Roxberg med besättning och
Kungaracet av Bo Rogalin och Torbjörn Gunnarsson.
Två SSV-båtar deltog i Ludvig Ohlins Minnespokal anordnad av MSK i lätta vindar. SvenInge Larsson, Conny Andersson och Tommy Ottosson vann med Pomperipossa, Grattis .
Höstseglingarna om R Lindhofs vpr vanns av Bo Roxberg med besättning.
Snesken fick traditionellt avsluta säsongen med endast en godkänd båt i mål, Amalia med Per
Olovson med besättning, men vi andra var glada ändå. Efter genomförd kappsegling intogs
Pizza i
Ingela Olovson och Göran Hallin har förtjänstfullt varit funktionärer på kappseglingarna vid
sammanlagt 12 tillfällen.
Radioseglarna i klubben.
Vi seglar på, trots höst, kyla och mörker som kryper på. Över sommaren har flera av våra
radioseglare i SSV seglat till sig mycket fina resultat på sverigerankingen för DF65. Vi har 4
seglare bland de 11 första på sverigerankingen idag, med Bobbo som nummer ett(1) i Sverige.
Tänk vad ’spontansegling’ och hängivet intresse kan ge för resultat. De fina med gruppen är,
att vi alla som finns med på våra lokala seglingar får hjälp och stöd av varandra för att komma
vidare. Det är en starkt bidragande anledning till att så många lyckats så bra. Trivsel på
bryggan är mycket viktig. Vi samlas även en tisdagskväll i månaden för att hjälpas åt med allt
som önskas med båtar trimning och annat. Hör av er till någon i gruppen eller titta på
Facebook för att få mer info, om ni har intresse och undrar över något speciellt. //Bisse

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. Almqvist/Hjerth Inger 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
Olov Edholm
073-985 72 77.
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
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/

En bekant till mig har träffat på och förvärvat dessa
klubbnålar. Om någon känner till ngt om den kontakta mig
Carina, kanske av intresse för klubben att förvärva?
Ha en bra höst och vinter önskar redaktionen, med de
tänkvärda orden:
"Du kan inte kontrollera vinden, men du kan justera seglen."
Okänd.

