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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEGELSÄLLSKAPET
VÄTTERN I VADSTENA, ÅR 2017
2017 var SSV: s 132: a verksamhetsår. Vid årets utgång var antalet medlemmar 230.
ÅLDERSFÖRDELNING
< - 21 år
36 medlemmar
22 – 64 år
128 medlemmar
65 ->
66 medlemmar
BÅTAR
SSV: s BÅTAR
Segelbåtar
66
Följebåtar
Motorseglare
4
Optimister
Motorbåtar
17
Trissjolle

2
6
1

STYRELSEN under 2017
Ordförande
Karl-Gustav Jönsson
Sekreterare
Gunnar Wall
Kassör
Jonas Carlsson
Ledamöter: Kenneth Ragneby, Gunnar Hjerth, Per Olovson, Stefan Holmertz, Mattias Sparrborn
Klubbhuset har fått nytt fönster och en ny altandörr på långsidan mot sjön. Nu är samtliga fönster i
klubblokalen utbytta. Ett stort altandäck är byggt i anslutning till den nya altandörren. Ett stort tack
till alla för frivilliga arbetsinsatser med Gunnar Hjert och Arne Larsson i spetsen.
Vår och höstseglingarna samlade 34 startande på 9 seglingar. Tyvärr sjunker antalet deltagare på
våra kappseglingar men vi hoppas på flera aktiva seglare 2018.
Regattan seglades under två dagar den 17 och 18 juni och hade totalt 18 startande på tre seglingar.
Det var som vanligt feststämning med strömming och potatismos på lördagen.
Ingela Olovsson har liksom förra året servat oss på Piren vid start och målgång. Stort tack!
Under Regattan hade Ingela stor hjälp av Christer Jansén med sin gedigna erfarenhet som domare.
Kappseglingsprogrammet har genomförts i sin helhet och avslutades som vanligt med att vi seglade
”Snesken” som åtföljs av att båtarna lägger till vid Piren och Klubbmästeriet bjuder på årets första
glögg. Stort tack till alla som seglat och varit funktionärer.
Kappseglingssektionens sammankallande Bo Roxberg jobbar på förslag till vitalisering av våra
seglingsformer för att locka flera deltagare. Förslag väntas till kommande årsmöte.
Ett av många positiva inslag under sommaren har varit träffarna för våra minijuniorer, som
arrangerats med hjälp av föräldrar och far-/morföräldrar, där barnen fått möjlighet att på ett mycket
lugnt sätt bekanta sig med klubbens optimistjollar.
Sommaren har bjudit på många sorters väder och framförallt ganska mycket blåst, vilket gjort det
lite besvärligt med juniorsegling vid ett par tillfällen. Vi ha dock samlats vid 8 tillfällen under
sommaren, och kunnat genomföra vår seglarskola.
En trissjolle är inköpt för att föräldrar och juniorer skall ha möjlighet att segla tillsammans.
Under sommaren har vi även fått ett jättefint tillskott av nya optimistjollesegel till alla våra 6 båtar.
Det är Vadstena Sparbank som betalat alla 6 seglen. Dessa segel är ett väldigt omtyckt tillskott till
vår flotta på 6st optimistjollar.
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Klubbens ekonomi är stabil. Lyftintäkterna har blivit bättre än budget. Investeringar har gjorts i
klubbhuset, ny klubbdator samt inköp av en begagnad trissjolle.
En av flera anledningar till att vi har en stabil ekonomi är upplägget med arbetsplikt för oss som
medlemmar i SSV. Upplägget kommer att förfinas ytterligare och informationen ska förbättras.
Arbetsdagen i maj genomfördes i en positiv anda och resulterade i en fin båtplan och ett skinande
klubbhus. Bra jobbat och dessutom smakade pizzorna bra enligt deltagarna!
Statens Fastighetsverk har ställt upp med lyftkran både vår och höst och de flesta lyften har gjorts
av Magnus Skoog på ett lugnt och uppskattat sätt. Sjösättning och upptagning har skett utanför
klaffbron.
Till våren har Fastighetsverket utlovat att klaffbron åter skall vara i bruk så att vi kan sjösätta med
egen kran. Verket skall avsätta medel för muddring vid kranen och reparation av kajen.
Vårt arbete i styrelsen med att se över hur diverse ansvar inom styrelsen bör fördelas går framåt och
vi undviker därmed hög belastning på enskilda styrelsemedlemmar. Även backup för ordinarie
ansvariga på olika områden i styrelsen börjar nu falla på plats.
Uppdatering av SSV:s stadgar som skrevs 1924 är på gång och en arbetsgrupp är tillsatt under
ledning av Stefan Holmertz.
Kenneth Ragneby och Jonas Carlsson har deltagit i möten med Hamnrådet där framförallt
reparationen av klaffbron och följder av densamma diskuterats. Det är värdefullt för SSV med
denna direktkontakt.
Carina Blomberg arbetar med en minnesskrift om SSV för föreningen Gamla Vadstenas räkning.
Vi ser fram emot en intressant skrift i ord och bild.
5 Vadstenabåtar deltog i Vättern Kors & Tvärs.
Bosse Roxberg vår representant i Östergötlands Seglarförbund är utsedd till förbundets kassör.
Under året har årsmöte och höstmöte hållits. Därutöver har styrelsen sammanträtt 10 gånger med
protokollförda sammanträden.
Piren har utkommit med 4 nummer under året.
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