
 
 
 
 

 
 
 
Protokoll fört  vid höstmöte den  14/11-2022 i klubbhuset.  Antalet deltagare 24. 
  
§ 1  Mötets öppnande:   Stefan Holmertz  öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Val av mötesordförande :  Stefan Holmertz valdes till mötesordförande. 
 
§ 3  Val av mötessekreterare :  Jan-Åke Roxberg valdes till mötessekreterare. 
 
§ 4  Mötets utlysande : I piren nr 94 och Facebook. 
 
§ 5  Val av justeringsman :  Roger Larsson 
 
§ 6  Rapport från kappseglingssektionen samt utdelning av priser för årets klubbseglingar : 
Årets klubbseglingar samlade 4-5 båtar.  Regattan med 10 startade båtar varav tre  gästande 
båtar. 
Vårseglingarna   med Vickepokalen och Teknova cup vanns av Bo Roxberg resp.  Per 
Olovson med besättning.   Regattan med Kungakannan  och Kungaracet vanns av Bo Roxberg 
resp. Bo Rogalin  med besättning.  Höstseglingen om R Lindhofs vpr vanns av Bo Roxberg 
med besättning.   Snesken avslutade traditionsenligt årets seglingar.  Endast en godkänd båt  i 
mål :  Amalia med Per Olovson och besättning.    
 
§ 7   Ändring av stadgar för val av hedersmedlemmar bordlades till årsmötet. 
Frågan bordlades och skall tagas på årsmötetet. 
 
§ 8  Medlemsfrågor.   Kenneth Ragneby valdes till hedersmedlem.  Arne Larsson och Jan-
Åke Roxberg belönades för sina insatser med renovering av hus i klubben . Bobo Lindholm 
belönades  för sina framgångar i DF65-segling.  
 
 § 9  Förslag till mottagare av det Lucknerska priset.     
Inget förslag inkom. 
 
§ 10 Vinteraktiviteter :    
Det anordnas fika  i klubbhuset andra tisdagen i varje månad och på kvällen  samma tisdag 
samlas DF65-seglare för trimning och ev. båtbyggen m.m. 
 
§ 11   Ekonomisk rapport  Jonas Carlsson :   
Det finns 73000 kr i kassan.  Intäkterna från lyft med kran  minskar stadigt  nu endast 12450 
kr per år.. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
§ 12   Rapport från representanterna i Hamnrådet :   
Stefan redogjorde för mötet med  hamnrådet den 24/10-22.  SSV:s synpunkter om 
utvecklingen i  hamnområdet  noterades av kommunens representanter.    Förslaget om 
höjningen av hamnavgifterna presenterades.  SSV kan i detta läge ej göra så mycket annat än 
att hänvisa   till våra politiker.  Avgifterna i Tegelviken är billigare. 
  
§ 13 Arbetsplikten  
Säsongen för klippning av gräs måste utökas.  Lyftkranen måste målas nästa år. 
 
§ 14  Kommunikationsplan för SSV 
Per Olovson kontaktman för kommunikationen i  föreningen . 
 
§ 15  Juniorverksamhet 
I juniorverksamheten har i år deltagit  nio elever mellan 7-12 år. 
 
§ 16  DF65 
Kenneth Ragneby redogjorde för aktiviteterna  om DF65 seglingarna.  Bland många seglingar  
har ett SM i IOM arrangerats. 
 
§ 17  Vätterns Seglarförbund information  från årsmötet. 
Stefan redogjorde bl.a. för att tävlingen Kors och tvärs skall återupptagas. 
  
§ 18  Övriga frågor:    
Bo Rogalin redogjorde   för kurser som anordnas  av Östegötlands distriktseglarförbund. 
Han talade också om vuxenseglingar arrangerade av LSS. 
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Jan-Åke Roxberg   Protokollförare 
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