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Sandvikens Segelsällskap

Information från kansliet

Kansli
Hamngatan 27 811 61 Sandviken
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndagar och torsdagar 08.00-14.00
onsdagar 12.00-16.45
Tisdagar och fredagar stängt

Varje år när vi skickar ut information kommer ett stort
antal i retur på grund av att Du har flyttat utan att
meddela vårt kansli. Nästa gång Du flyttar, kom ihåg oss
med att skicka ett e-mail eller postens adressändringskort.
Tack!
För att underlätta kommunikation mellan kansliet,
styrelsen, kommittéer och medlemmar är e-mail ett bra
sätt. Vid byte av båt skall även detta meddelas kansliet
och ändras på respektive bryggplatsavtal.

E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se
Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi,
administration, försäljning, bokning av M/S Emma,
fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Bokning av kranlyft Stenbryggan.
Telefonnummer

Fakturering av tjänster

SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Stenbryggan
Dennis Larsson
Kjell Persson
Trebohamnen

Huvudstyrelse
Ordförande:
Vice ordf. och
sekreterare:
Kassör:
Hamnchef:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress.

026-27 08 73
026-29 40 74
026-27 08 75
070-210 05 64
072-226 97 95
026-27 08 76

Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen
kommer att tillsammans med eventuella sjö- och
upptagningskostnader faktureras löpande, tex
traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little.
Utebliven vakttjänst faktureras snarast.
Till de som efter den 31mars har oreglerade avgifter till
SSS kommer påminnelse att utsändas, varvid tillkommer
inkasseringsavgift på 50 kr för varje utsänd påminnelse
eller räkning. Ingen kontanthantering.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras Taggen.

Göran Wijk
Henrik Jakenberg
Leif Nordström
Sten-Åke Holmström
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Christina Jacksson
vakant
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Medlemmar i SSS, Storsjövänner
Efter ytterligare en kall vinter och en sen vår kom sommaren lagom till
midsommar. För båtlivet går sommaren 2011 till historieböckerna som hyfsad
men kanske inte för seglare, den upplevdes vara i blåsigaste laget. Det fanns
dock många dagar som gav fina möjligheter till aktivt sjöliv med sol och bad.
Under året har ett antal projekt påbörjats varav flera slutförts.
De största slutförda är:
l Anslutning av kommunalt vatten och avlopp i våra fastigheter
vid Bångs och i hamnbostaden vid Stenbryggan.
l Motorbyte, ny elinstallation och upprustning
av passagerarutrymmet på Emma.
l Renovering av skrov och motor på Doolittle.
l Kodlåset för infart till våra hamnar har utökats att gälla aven för
nattvaktlokalerna
l En sjösäkerhetsdag vid Trebohamnen har genomförts.
l Ett nytt system och layout för hemsidan har införts.
Projekten har inte varit möjlig att genomföra utan det utomordentliga stöd vi
fått av våra sponsorer och projektgrupper. Ett stort tack till er alla.
Glädjande är att under året har motorbåtssektionen nybildats och en
interimsstyrelse valts. Vid kommande årsmöte kommer en ordinarie styrelse
att väljas. Motorbåtsektionen genomförde under sensommaren en mycket
uppskattad ”lyskvällskortege” med omkring 75 båtar under ledning av Emma.
Även i år har vakthållning fungerat alldeles utmärkt med en berömvärd
närvaro. Att vakthållning ger resultat noteras, inga stölder under vaktade tider
har rapporteras
Styrelsen efterlyser flera medlemmar som är villiga att göra en insats för att
ytterligare förbättra föreningens standard och trivsel. Du är varmt välkommen
och når oss genom kansliet.
Jag framför mitt varma tack till våra anställda, ideellt arbetande medlemmar
i styrelser, sektioner, kommittéer och arbetsgrupper för mycket gott
genomfört arbete 2011. Genom ert uppoffrande arbete får våra medlemmar,
kommuninnevånare och besökare möjlighet att samla kraft och få avkoppling
vid Storsjön.
Göran Wijk
Ordförande
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Ekonomisk redogörelse för 2011
Resultaträkning
Belopp i kronor

2010

2011

Medlemsavgifter

322 455

331 833

Brygg-/ekplatser

548 109

597 928

Övr hamnavgifter

215 415

243 773

Emma

305 192

284 710

Bidrag

79 565

63 580

208 359

95 857

1 679 095

1 617 681

Varuinköp

-69 403

-25 483

Hyror/arrenden

-27 225

-28 463

Förbr mtrl/inv

-75 458

-54 197

Elkostnader

-114 391

-103 807

Försäkringar

-74 066

-94 574

Rep och UH, markanl

-214 413

-136 796

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-102 843

-121 685

-90 806

-91 071

Personalkostnader

-595 652

-577 850

Övriga kostnader

-211 759

-173 887

-1 576 016

-1 407 813

-190 578

-245 986

Finansiella intäkter/kostnader

-15 402

-18 179

Avsättning investeringsfond

110 000

70 000

7 099

15 703

Intäkter

Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader

Förbundsavgifter

Summa kostnader
Avskrivningar

Årets resultat
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Balansräkning per den 31 december
Tillgångar

2010

2011

94 664

157 748

Båtar och fordon

389 362

322 601

Hamnanläggningar

896 385

859 834

1 380 411

1 340 181

Varulager

10 000

10 000

Kortfr fordringar

29 455

6 471

Förutbet kostn/uppl int

81 116

78 532

Kassa

1 738

2 325

Bank

198 014

196 539

Summa omsättningstillgångar

320 323

293 867

1 700 734

1 634 048

166 615

173 714

7 099

15 703

Investeringsreserv

790 000

720 000

Summa eget kapital

963 714

909 417

300 000

200 000

Avräkning båthusföreningar

30 028

33 094

Summa långfristiga skulder

330 028

233 094

100 000

100 000

Leverantörer

11 249

7 023

Personalens källskatt

13 694

12 877

Depositioner taggar

185 400

202 700

96 649

168 525

406 992

491 537

1 700 734

1 634 048

Anläggningstillgångar
Fastigheter

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Långfristiga skulder
Reverslån

Kortfristiga skulder
Kortfr del av reverslån

Upplupna kostnader/förutbet int
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

ÅRSREDOVISNING 2011
–5–

Verksamhetsberättelse för 2011
Segelsällskapets årsmöte hölls måndagen den 14 februari 2011 vid
klubbhuset i Bångs.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Göran Wijk
Hamnchef Sten-Åke Holmström
Vice ordf. och
Ledamot Kjell Bergström
sekreterare Henrik Jakenberg
Ledamot Mats Eriksson
Kassör Leif Nordström
Ledamot Christina Jackson
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Verksamheten har under året bedrivits i fyra sektioner; segling, kanot,
vattenskidor och hamnar. Motorbåtssektionen som varit vilande en tid är
under återstart med en interimsstyrelse.
Vid 2011 års utgång hade Sandvikens Segelsällskap 1575 medlemmar, en
ökning med 5 medlemmar.
Sällskapet har under året haft 3 anställda. Kanslist har varit Lisa Othzén.
Underhåll av anläggningar och inventarier samt tillsyn av rastplatser sköts av
Dennis Larsson och Kjell Persson.
Kommunalt vatten och avlopp har under året installerats i bostadshuset vid
Stenbryggan och vid klubb- och bostadshus vid Bångs. Genom byggnation
av badrum i bostadshuset har vi under sommaren inte haft några boende
klubbhusvärdar vid Bångs.
Under dagtid har hamnkapten funnits i Trebo hamn för tillsyn och underhåll.
Sandvikens Segelsällskap är som medlem i Svenska Båtunionen anslutet till
Gästriklands Båtförbund. Där representeras vi av Karl-Gösta Naenfeldt och Lisa
Othzén.
Passersystemet med kodlås som installerades 2010 har kompletterats med
kodlås till vaktlokalerna vid Stenbryggan och Trebo.
I övrigt hänvisas till respektive sektions verksamhetsberättelse, rapporter
från respektive kommitté och funktion samt den ekonomiska rapporten

Dekal fnns att köpa på kansliet

ÅRSREDOVISNING 2011
–6–

Avgifter 2012

Medlemsavgift t.o.m. 19 år
fr.o.m. 20 år
Familjemedlemskap
Bryggplats
- med stolpar
- med stolpar + bom 6,5 m
- med stolpar + bom 8,0 m.
- Y-bom 4,5 x < 2,5 m
- Y-bom 6,0 x < 2,5 m
- Y-bom 6,0 x < 3,5 m
- Y-bom 8,0 x < 4,5 m
Strandplats för ekor och liknande
Båthus över 25 m2 (inkl. el)
Båthus t.o.m. 25 m2 (inkl. el)
Vinteruppläggning
Smmaruppläggning
Förvaringsavgifter för kanoter,
surfbrädor, småjollar och liknande
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Lyft med telfer, högst 1 000 kg, Trebo
Lyft med telfer, lördag/söndag
Vid drag med traktor till/från
vinteruppläggningsplats vid
Stenbryggan eller Trebo
Hyra Dolittle med skeppare
Hyra traktor med förare
Påminnelsavg. för utebliven betalning
Tagg deposition
Icke medlemmar:
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Lyft med telfer, högst 1 000 kg, Trebo
Lyft med telfer, lördag/söndag
Avgift utebliven vakttjänst

2011

2012

150 kr
300 kr
350 kr
550 kr
630 kr
790 kr
910 kr
940 kr
1210 kr
1630 kr
2050 kr
185 kr
750 kr
560 kr
420 kr
840 kr
265 kr

150kr
300 kr
350 kr
570 kr
650 kr
820 kr
940 kr
970 kr
1250 kr
1680 kr
2100 kr
200 kr
775 kr
580 kr
435 kr
865 kr
275 kr

250 kr
500 kr
200 kr
400 kr
125 kr

260 kr
520 kr
210 kr
420 kr
125 kr

500 kr/tim.
500 kr/tim.
50 kr
200 kr

520 kr/tim.
520 kr/tim.
50 kr
200 kr

500 kr
1000 kr
400 kr
800 kr
1000 kr

520 kr
1040 kr
420 kr
840 kr
1000 kr
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Förslag till resultatbudget 2012

Intäkter
Medlemsavgifter

330 000

Brygg-/ekplatser

620 000

Övr hamnavgifter

250 000

Emma

275 000

Bidrag

55 00

Övriga intäkter

116 500

Summa intäkter

1 627 000

Kostnader
Varuinköp

-44 500

Hyror/arrenden

-27 000

Förbr mtrl/inv

-51 500

Elkostnader

-105 000

Försäkringar

-96 500

Rep och UH, markanl

-137 500

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-76 000

Förbundsavgifter

-100 800

Personal

-619 900

Övriga kostnader

-165 300

Summa kostnader

-1 424 000

Avskrivningar

-260 000

Finansiella intäkter/kostnader

-18 000

Avsättning/återföring båtfond

75 000

Årets resultat

0
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Seglingssektion verksamhetsberättelse 2011
Sektionsstyrelse: Ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Jolleansvarig Bengt Skörelid,
Roger Törnström, Dag Lindström, Jan Bengtsson, Kjell Krantz, Anders Rystedt,
Bert Larsson och Fredrik Svennberg.
Jollesegling har under säsongen bedrivits i Bångs måndagar och torsdagar
under vår och höst, med start den 2 maj resp. 8 augusti.
Årets träningsflit toppas av Ture Lundvik, Svante Mellberg och Oscar
Olsson. Totalt har noterats en nedgång i antalet träningstillfällen jämfört med
året innan. Bengt Skörelid har varit huvudansvarig.
Den 13 - 17 juni arrangerades en seglarskola med Gustav Skörelid som
ansvarig instruktör med Oscar Olsson som medhjälpare. Bengt Skörelid och
Hans Olsson svarade för support, 3 ungdomar deltog. Det har i huvudsak
seglats i föreningens 10 Optimister. Även Trissjolle och 2,4 (minitolva) har
använts.
Roger Törnström deltog SSF årliga ledarträff ”Träffen” för ”Ungdomsvänliga
klubbar” på Bosön, Lidingö, den 18 - 20 november.
DM för optimister arrangerades vid Bångs lördag den 17 september med
2(8) deltagare med Thure Lundvik som silvermedaljör. Resultat redovisas
separat.
På måndagar under juni och augusti arrangerades segling för funktionshindrade i 2,4 (minitolva) på tid efter överenskommelse. En seglare från Gävle
deltog vid samtliga tillfällen. Karl-Gösta Naenfeldt och Jan Lönn har varit
ledare för seglare med funktionshinder.
Fredrik Svennberg har representerat SSS i Gästriklands Seglarförbunds
styrelse.
Genomförda klubbkappseglingar: (Resultaten redovisas separat.)
Vårdistansen, 4 (4) båtar deltog. Västerfjärdsdistansen, 4 (4) båtar deltog.
Onsdagsserien, 7 (4) tävlingstillfällen, totalt 8 (6) båtar deltog. Storsjödagen, 5
(6) båtar deltog. Höstseglingen 3 (0) båtar deltog. DM för IF-båt arrangerades
den 27 augusti. 5 (3) IF-båtar, alla från SSS, kom till start 3 seglingar
genomfördes, DM-mästare blev Åke Johansson, Fredrik Johansson och Peter
Bergström. Onsdagsserien / Lys-serien har seglats på Sandviksfjärden med start
och mål utanför Stenbryggan.
Fortsättning sid 10
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Utanför Storsjön har Johan Wijk och Hans Wiberg deltagit med sina Finnjollar.
Johan blev 3:a vid SM-seglingarna i Kullavik av totalt ca 30 startande.
Johan tillhör här Sverigeeliten som 1:a i Finnjollarnas Svergecup med 4
deltävlingar samt 1:a i Finnjollarnas Rankingseglingar för kommande EM
och VM. Internationellt har Johan Wijk deltagit i EM för Finnjolle Open
Europeans, i Helsingfors med en plats 60 av 71 startande. Hans Wiberg har
deltagit i Masters för Finnjolle i Italien. Bengt Skörelid har deltagit i ett flertal
kappseglingar i klassen Hobie Tiger, mest meriterande var 2:a plats i Mercedes
Cup, Tanzania.
Johan Wijk erövrade inteckning i samtliga SSS vandringspriser:
Könnikabunken Lönn & Söners Vandringspris och Seglarväns Vandringpris.
Tack till jolleledare, föräldrar och övriga som gör våra aktiviteter möjliga.
Seglarhälningar i december 2011
Karl-Gösta Naenfeldt

Kappseglingsresultat 2011
DM Optimist, Gästrikland 2011
Namn

Klubb

Placering

R1

R2

R3

R4

Totalt

Erik Wahlberg

GSS

1

1

1

2

1

5

Ture Lundvik

SSS

2

2

2

1

2

7

Isabel Pettersson

SSS

DNS

DNS

DNS

DNS

Svante Melberg

SSS

DNS

DNS

DNS

DNS

Oskar Olsson

SSS

DNS

DNS

DNS

DNS

Vårdistansen

Serien

Västerfj.distansen

Storsjödagen

Johan Wijk

F-jolle

1

1

1

1

Kjell Krantz

IF-båt

2

2

2

2

Lars Möller

IF-båt

3

3

KG Naenfeldt

IF-båt

4

4

Å Johansson

IF-båt

5

D Lindström

IF-båt

6

A Rystedt

IF-båt

7

L Lennholm

Pokus

8

C Holmqvist

OKjolle

3

Höstseglingen

1

2

4

3

5

4

3

1
3

4

2
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DM IF-båt

Vattenskidsektionen verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har under året bestått av Carl-Åke Nilsson, Jimmie Westlund, Peter
Jackson, Fredrik Stake, Oscar Frisendahl samt Peter Nava. Vi har haft två
protokollförda möten samt ett stort antal informella träffar och två stycken
båtvårdsdagar i samband med sjö- och torrsättning.
Ett mellanår med skador och sjukdom samt ett falnade intresse, eller
utbrändhet kanske, för att ta emot företag på vår kära holme.
Så kan man enkelt sammanfatta 2011 års verksamhet. De ungdomar vi
har i träning har varit skadade till viss del varför träningstimmarna har varit
något lägre, jag skriver något då det är båtens loggade timmar jag avser och
vi tror att det är de uteblivna företagsbesöken som saknas i den tiden. Vi har
ju för närvarande viss nyförstärkning på gång då lill-Westlund kommit igång
ordentligt. Var ska detta sluta?
Jackson junior kör också hårt så där har vi fortsatt höga förväntningar inför
framtiden, nu när sparringpartnern till sommaren åter igen är fullt kurant blir
det väl lite roligare att åka igen.
Vi jobbar dessutom vidare för att hålla anläggningen i gott skick och har nu
inventerat de investeringsbehov som finns och där lär vi få återkomma.
Väl mött nästa sommar, tecknar
Carl-Åke Nilsson

Vattenskidtävling 1967
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Kanotsektion verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen för kanotsektionen har under året bestått av:
Ordförande:
Mikael Rosén
Vice ordförande:
Jens Petter Palqvist
Ekonomiansvarig:
Gunnel Jernberg
Sekreterare:
Ulla-Britt Jansson
Materialförvaltare:
Denny Kjellgren
Tränare/ungdomsansvarig;
Hans Skoog
Information och hemsidesansvarig:
Patrik Eurenius
Verksamheten har bedrivits med Bångs Klubbhus som bas.
Under vår- och höstsäsong har vi haft prova-på under torsdagskvällar.
Deltagarantalet har varit bra. Vi har även haft prova-på för skolklasser och
privata sällskap. Utöver detta används Bångs flitigt av våra medlemmar för
egen paddelträning.
Sektionens båthus i Trebo används av medlemmar till förvaring av privata
kanoter.
Hans Skoog har deltagit i ett flertal nationella och internationella tävlingar
för oldboys. Noteras bör att vi åter har en svensk mästare i föreningen!
Resultat 2011 för Hans Skoog i klassen K-1 Oldboys:
SM i Hofors H-55: 5000 m 1:a, 1000 m 1:a, 500 m 1:a, 200 m 2:a
Europamästerskap Marathon i Frankrike 14:e plats
Norrviken runt 15km 1:a
SN regattan Nyköping 200 m 1:a, 5 000 m 1:a
Augustiregattan Katrineholm 1000 m 1:a, 5 000 m 1:a
Västerås 10,5 km1:a
Flera nya aktiva har tillkommit under säsongen som vill paddla seriöst och ta
del i sektionens arbete. Vårt stora problem är att finna ledare som kan ta hand
om det stora intresse som finns.
Sandvikens SS Kanotsektion
Mikael Rosén
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Motorbåtssektionen
Interimssektionsstyrelse: Ordf. Anders Olsson, sekr. Mats Eriksson,
Anders Karlsson, Håkan Berggren, Stefan Qvist.
Under våren 2011 startade motorbåtssektionen igen efter några år i vila.
Sektionens återstart har ej beslutats på ett årsmöte vilket medfört att en
interimsstyrelse har lett verksamheten.
Anledningen till återuppstarten var att det kändes fel att den största
verksamheten inom SSS stod utan sektion och utan möjlighet till påverkan
som gynnar motorbåtsåkarna i praktiska frågor samt aktiviteter som skall
höja trivseln på vår vackra sjö.
Målsättningen för 2011 var att genomföra några aktiviteter dels i egen regi
samt tillsammans med Forsbacka MK och Näsbysjöns BK.
Jag tycker vi uppnådde målen och vi inom sektionen känner oss nöjda
med de aktiviteter som genomfördes. Tillsammans med Forsbacka har vi
genomfört en distanstävling, en orienteringstävling samt ett båtbingo där vi
hade start både i Forsbacka och i Bångs. Årets höjdpunkt var arrangemanget
kring lyskvällen som vart en riktig succé där vi startade med grillning i Bångs
för att sedan åka i en eskader i en slinga på Storsjön. Det var ett 70-tal
småbåtar som följde Emma. Det var en oförglömlig syn att se alla lanternorna
på båtarna samt alla lyktor och ljus som alla sommarstugägare satt ut på
bryggor kring Storsjön.

Nästa steg för motorbåtssektionen är att officiellt bilda en sektion inom
SSS vilket sker på årsmötet, vi kommer att fortsätta att med ungefär samma
ambition genomföra aktiviteter 2012.
Anders Olsson
ordförande
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Emma
Under vintersäsongen utfördes installation av en ny motor i Emma.
Det inkluderade nytt backslag, reglage, kylning, avgassystem, hydraulik för
bogpropeller samt nytt elsystem, plotter och instrumentering. Inbyggnad med
presenning och byggvärmefläkt gjorde att vi kunde arbeta under acceptabla
förhållanden.
Efter återställande av Emmas tak, ny motorinbyggnad samt renoverade
durkar tog övrig normal vårrustning vid. Den 11 maj kunde vi under
överinseende av återförsäljaren starta motorn för första gången. Det gjordes
på land i Emmas båthus. Provisorisk kylning arrangerades. Allt var till
belåtenhet.
Den 17 maj utfördes besiktning av Emma i torrlagt skick. Den 27 maj
sjösattes hon och testkördes. Den 8 juni besiktades hon i sjön och fick förnyat
certifikat för passagerartrafik, giltigt t.o.m. 2016-05-14. Stabilitetsprov skall
utföras under säsongen.
Vecka 26 t.o.m. 32 gick hon enligt turlista som tidigare år samt därutöver
i beställningstrafik. Installationerna har gett många positiva reaktioner bland
passagerare och i synnerhet bland skepparna. Vi jobbar vidare med att lyfta
standarden på Emma.
Under lyskvällen 27 augusti arrangerade motorbåtsektionen en båteskader
med Emma i spetsen. Uppslutningen blev stor med ett 75-tal följebåtar. Det
var ett vackert skådespel med alla lanternor på båtar och alla ljus på öar och
land. Det blev årets rekord i passagerarantal 63 st, certifikatet tillåter 73 st.
En bottenkänning i farleden mot Forsbacka gav ”smolk i bägaren”.
Inga skador uppstod. På platsen har konstaterats ett otillräckligt djup för en
tungt lastad Emma. En justering av farledens dragning kommer att göras.
Den 19 september utfördes stabilitetsprovet av fartygsinspektör med
godkänt resultat. Emma belastades med över 5 ton genom att pumpa vatten
i tunnor och tankar. Fribord mättes och rullningsprov gjordes.
25 september torrsattes Emma och fönsterrenovering, nya trädetaljer samt
målning förestår.
Leif Sjökvist
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Hamnsektion
Personal
Egna anställda 2 st, arbetsförmedlingen 1 st och från arbetsmarknads-centrum
1-3 st. Vi har under året haft ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och
kommunens arbetsmarknadscentrum i olika projekt.
Utförda arbeten
Besiktning av kranar och lyftutrustning har utförts.
Kodlås på vaktlokal och toaletter / dusch är installerat.
Fasader och fönster målade på hamnvärdstugor.
Kommunalt vatten och avlopp har installerats i personalutrymmen vid
Stenbryggan, i övrigt behålles sommarvattnet.
Luftvärmepump är installerad i verkstad och nytt tak har monterats på
laddningsbod.
Miljöstationen i Stenbryggan har renoverats med sponsring från Gästrike
Återvinnare.
Bryggor, Y-bommar och kajkant / fundament till pelarkran i Trebo har
åtgärdats.
Städdagar
Den 16 juni genomfördes allmän städdag med gott resultat. Röjning av
buskar, sly och vass i hamnarna har utförts.
Vid Trebo har övergivna båtvagnar anmälts som hittegods och skall skrotas
eller säljas, detta kommer bli en återkommande åtgärd i hamnarna.
Bensinförsäljning
Under sommaren har 23 900 liter sålts vilket är rekord sedan Dahlvik övertog
försäljningen.
Allmänt
Max 3 knop i hamnarna.
Tyvärr kan vi konstatera att maxfarten på 3 knop i hamnarna inte respekteras
av alla. Hastigheter över 3 knop ger högre vågsvall som är en säkerhetsrisk
och kan medföra skador på andra båtar.
Uppställda båtvagnar och pallningsmaterial skall märkas varaktigt med namn
och telefonnummer på ägaren.
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Nautiskt nytt
Trots den sena islossningen kontrollerades samtliga 91 prickar den första
veckan i maj. Veckan därpå började vi justera de prickar som kommit på drift
till rätt position.
På Västerfjärden har11 prickar bytts ut och på östra fjärden 9, så totalt har
20 st prickar ersatts mot motsvaraden nya under 2011.
Forsbackafjärden
Den röda fyrbelysta pricken väster om Mjölnarholmen har flyttats söder ut i
R som är norr om
farleden, den har tidigare stått för nära undervattensgrundet
Ladholmen
pricken.
Se pilen hur den nu är placerad.

Mjölnarholmen

1,4
G

Långholmen

Jan-Ols haren
R

G

Brännholmen

R
Högholmen

Sundholmen

Tallharen

Heligalandet

Under båtsäsongen kan tyvärr prickar flyttas från sin position, vi uppmanar
alla båtfarare att kontakta SSS kansli på telefon 026- 27 08 73 eller
personal i hamnarna om någon prick har kommit på drift.
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Hushållssopor från båtar och stugor på öar
Vi uppmanar våra medlemmar att respektera anvisningarna för hantering
av hushållssopor och latrin. Möjligheten att lämna sopor är en service som
erbjudes båt- och stugägare. För att den servicen skall kunna fortsätta måste
anvisningarna följas.
Latrin måste lämnas i avsedd tunna från Gästrike Återvinnare ej andra tunnor
eller säckar.
Glädjande nog kan vi notera att en förbättring av sophanteringen skett under
året.

Vakttjänst vid SSS hamnar
Vakttjänsten har i år fungerat mycket bra, den bästa säsongen sedan
vaktjänsten började, totalt har 14 uteblivet det innebär 98% närvaro.
Vi vet genom vaktrapporter att vakten förhindrar stölder, skadegörelse och
båtskador.
Vi vill tacka alla medlemmar som solidariskt ställt upp och vaktat våra
hamnar.
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Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps
årsmötet 13 februari 2012
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens berättelser
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande året.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
13. Val av styrelse:
a) styrelsens förslag beträffande antal ledamöter
b) ordförande för en tid av ett år
c) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av ett år
14. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta
15. Fastställande av:
a) seglingssektionen
b) kanotsektionen
c) vattenskidsektionen
d) motorbåtssektionen
e) hamnsektionen
16. Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
utses till ordförande
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas
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