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INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
MÅNDAG DEN 12 MARS KL 19.00 I KLUBBHUSET

Ordföranden har ordet
Det är vinter och tack vare snön finns det goda möjligheter till andra härliga aktiviteter i avvaktan
på att segelsäsongen ska starta.
Lite beroende på var man befinner sig i livet så är tiden en bristvara, men som vi alla vet så är det
viktigt oavsett årstid att jobba för att få en vettig balans mellan exempelvis:
 arbete
 många ”måsten”
 andra trevliga aktiviteter.
Förhoppningsvis har vi mycket att se fram emot under kommande säsong.
Läser man statistiken för Vätterns vattenstånd på Tekniska Verkens hemsida, ser man att nivån för
årets vecka 5 var 30 cm över fjolårets nivå för samma vecka. Eftersom det i år dessutom finns mer
snö och vatten i skogarna, så borde det bli en hel del extra vatten till Vättern under snösmältningen i
vår och därmed en sommarsäsong med trevligare vattenstånd än det vi hade förra året.
Tack vare mer vatten, energiska brobyggare som anlitats av Statens Fastighetsverk och en
förutseende Vadstena Kommun, hoppas vi på att vallgraven får mer liv med båtar på plats och att
slotts- och hamnområdet blir en vacker samlingsplats i år.
Vi hoppas på ännu fler deltagare vid årets kappseglingar och vid årsmötet presenteras lite nya idéer
för detta.
En ungdomssektion har bildats och gruppledarna har tillsammans med styrelserepresentanter en
pågående dialog för att komma fram till vad som är möjligt inför årets säsong.
Vi är eniga om att nivån på aktiviteterna och antalet platser vid jollekurser, även måste baseras på
en stabil bas bestående av föräldrar, arbetspliktiga och inte minst frivilliga instruktörer.
Ekonomin är fortsatt god och följer budget relativt väl. Som vanligt beror detta bl.a. på den
välplanerade och bra fördelade arbetsplikten, som i tid räknat inte blir någon stor tvingande
belastning på enskild medlem.
Mötena i Hamnrådet tycks fungera bra. Detta är ett forum där representanter från Vadstenas
Båtklubbar möter Vadstena Kommun och även vid vissa möten Statens Fastighetsverk.
Utöver att dessa möten ger oss information, kan vi från båtklubbarnas sida även tillföra kunskap och
erfarenhet från båtlivet och därmed påverka beslut.
Arbetet med uppdatering av stadgarna fortgår och lägesrapport kommer på årsmötet.
På klubbhusområdet har det gjorts stora framsteg genom altandörren, ny altan och senaste tillskottet
är diverse elinstallationer. Stort tack till alla frivilliga!
Det ska så småningom även ordnas sittmöjligheter på altanen som kan användas av SSV:s
medlemmar vid våra olika aktiviteter.
En mycket välbesökt filmkväll arrangerades i januari i klubbhuset, då Bo Rogalin visade filmer från
Vadstenas segelliv på 1960-talet. Tack för detta Bo!

Karl-Gustav Jönsson
Ordförande i Segelsällskapet Vättern

Kallelse till
SSV: S 133: e ÅRSMÖTE 2018

Måndagen den 12:e mars 2018 kl 19 i klubbhuset
Förslag till 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. Val av en justeringsperson att jämte dagens ordf. justera protokollet.
7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen.
8. Uppläsning och godkännande av kassarapport.
9. Uppläsning av revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande på ett år.
12. Val av sekreterare på två år.
13. Val av tre styrelseledamöter på två år.
14. Val av revisorer och suppleanter på ett år.
15. Val av gruppledare till kappseglingssektionen
16. Val av gruppledare till juniorsektion.
17. Val av gruppledare till båtplanen.
18. Val av gruppledare till kransektion.
19. Val av gruppledare till klubbhussektion.
20. Val av gruppledare till klubbmästeri.
21. Val av gruppledare till mastboden.
22. Val av gruppledare till servicebryggan.
23. Val av gruppledare till mastkranen.
24. Val av gruppledare till gräsklippning
25. Val av gruppledare till skötsel av följebåtar
26. Val av ombud till Östergötlands seglarförbund.
27. Val av ombud till Vätterns seglarförbund.
28. Val av jury för Abilds vpr.
29. Val av redaktör för Piren
30. Val av webbmaster
31. Val av valberedning.
32. Medlemsavgifter för år 2019.
33. Information om stadgeändring.
34. Juniorverksamheten.
35. Läget för klaffbron.
36. Kappseglingarna 2018
37. Övriga frågor.
38. Mötets avslutande
OBS! Tisdag den 27 februari kl.15.00, samlas vi igen till en liten pratstund och gemenskap med
fika. Vi fixar kaffe i klubbhuset, och var och en tar med tilltugg om så önskas.

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. T.ex.
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 10053.
Lån av optimist jolle
Juniorsektionen eller styrelsen.
Båtplanen, båtars placering
Arne Blomberg, 12891.
Mastboden
Kenneth Ragneby eller Jens Söderlund 0143-314 67.
Nya medlemmar kontaktar
sekreteraren, Gunnar Wall, 070-656 00 74
Frågor kring Båtlyft/Kranen
Kontakta Gunnar Hjerth, 100 53. Se även anslag på kranen.

Avgifter.
OBS! Bankgironr för inbetalningar till SSV. 839-1658.
Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före sjösättning, dock senast 30/3 varje
år. 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. Det är fortfarande ett antal som EJ märkt upp sina vagnar. ALLA stegar som
finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort.
Nya regler för båtplan finns. Prata med Arne.
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, lämnar bara sin gällande e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett
mail till ragneby@telia.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 vår hemsida.

http://www.ssvat.se/

Väl mött önskar redaktionen
Inger och Carina

