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Segelsällskapets jubileumsbok finns till
fösäljning på kansliet. Den är på 183 sidor
med hårda pärmar och kostar 250 kronor.
Vid utskick via post tillkommer
portokostnad.

E-mail: kansli@sansvikenssegelsällskap.se
eller telefon till kansliet 026-27 08 73
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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.

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

Telefonnummer
SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Stenbryggan
Dennis Larsson
Tommy Lantz
Trebohamnen

Fakturering av tjänster
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 100 kr för varje utsänd påminnelse
eller räkning. Ingen kontanthantering.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras “Taggen” in till
hamnarna.

Huvudstyrelse
Ordförande:
V. ordförande:
Kassör:
Ledamot hamnsekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot:
Suppleant:

Henrik Jakenberg
Kjell Bergström
Leif Nordström
Kjell Bergström
Mikael Rosén
Anders Olsson
Johan Wijk
Carl-Åke Nilsson
Mats Eriksson
Veijo Vähäkuopus
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Till våra medlemmar
Sandvikens Segelsällskap kom att fira sina 100 år under ett år med fint väder.
Solen värmde oss under tidig vår med många fina dagar redan i mars. Det
fina vädret fortsatte under sommaren och gav oss många tillfällen att njuta
av båtlivet på fjärdar och i vikar. Ännu i slutet av november lyser solen över
Storsjön fjärdar där vågornas spel sakta stillnar under kalla nätter.
Det vackra vädret med ringa nederbörd ledde till ett vattenstånd långt under
vad som är normalt men likväl inom ramen för gällande vattendom.
Hundraårsfirandet kom att dominera verksamheten under året.
I slutet av maj presenterades jubileumsboken ”100 år på Storsjön” vid
en presskonferens i Bångs som fick stor uppmärksamhet. Boken, ett
tidsdokument över de hundra åren, fick goda recensioner. I slutet av juni
avhölls en familjedag i Trebo där Segelsällskapets kommittéer visade upp sig
tillsammans med många utställare. Från Näsbysjöns Båtklubb kom en eskader
med ett 15-tal båtar och uppvaktade oss. I månadsskiftet augusti-september
genomförde Kanotsektionen en tävling på Österfjärden med många deltagare
i olika klasser. Seglarna hade lockat många deltagare till
de nationella tävlingar för OK-jolle och Finnjolle som
genomfördes på Västerfjärden. Den numera traditionella
eskadern med Emma med belyst rigg i spetsen för närmare
100 båtar med tända lanternor genomfördes på kvällen den
31 augusti. Stränderna var kantade av facklor, marschaller
och eldkorgar. Jubileumsåret avslutades på Valhalla med
jubileumsfesten där Sällskapets Förtjänsttecken delades ut.
Segelsällskapet uppvaktades av Gästriklands Båtförbund
med en vacker modell av skonaren Bluenose.

Pressträff vid Bångs med dagstidningarna, radio och lokal TV
angående SSS 100-års firande.

Vid sidan av årets jubileumsaktiviteter har verksamheten i
hamnar och på sjön löpt på. Vakthållningen i hamnarna har
även detta år fungerat bra tack vare att vi alla hjälps åt.
Arbete med underhåll av våra anläggningar har bedrivits
på ett förtjänstfullt sätt där många ideella krafter gör stora
insatser.
Tack alla för ert engagemang och era insatser. Vi ser fram mot de nästa 100
åren med tillförsikt och hopas på att alla ställer upp som tidigare för vårt fina
Segelsällskap.
Henrik Jakenberg
Ordförande
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Ekonomisk redogörelse för 2013
Resultaträkning
Belopp i kronor

2012

2013

Medlemsavgifter

326 095

337 980

Brygg-/ekplatser

621 261

661 635

Övr hamnavgifter

206 580

200 595

Emma

300 458

275 740

Bidrag

57 984

114 596

140 212

224 938

1 652 590

1 815 484

Varuinköp

-57 345

-80 728-

Hyror/arrenden

-24 638

-26 250

Förbr mtrl/inv

-39 356

-41 060

Elkostnader

-97 760

-93 295

Försäkringar

-105 529

-57 997

Rep och UH, markanl

-99 378

-103 145

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-36 977

-45 902

Förbundsavgifter

-103 105

-88 785

Personal

-481 140

-449 491

Övriga kostnader

-205 485

-433 597

-1 250 713

-1 420 250

-256 938

-189 305

Finansiella intäkter/kostnader

-16 371

-8 570

Avsättning/återföring båtfond

-120 00

-190 000

8 548

7 359

Intäkter

Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader

Summa kostnader
Avskrivningar

Årets resultat
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Balansräkning per den 31 december
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigheter
Båtar och fordon
Hamnanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfr fordringar
Förutbet kostn/uppl int
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Investeringsreserv
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Reverslån
Avräkning båthusföreningar

2012

2013

148 743
195 164
891 588
1 235 495

139 739
95 590
810 860
1 046 189

10 000
125
55 657
4 199
366 809
436 790
1 672 285

45 000
12 977
136 238
3 417
409 711
607 343
1 653 532

189 418
8 548
840 000
1 037 966

197 966
7 359
197 966
1 235 325

100 000
38 108

0
38 322

Depositioner taggar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfr del av reverslån
Leverantörer
Skatteskulder
Personalens källskatt
Övriga kortfr. skulder
Upplupna kostnader/förutbet int

215 400
353 508

226 600
264 922

100 000
6 882
5 195
9 235
3 117
156 382

0
6 138
5 454
16 816
7 392
117 485

Summa kortfristiga skulder

280 811

153 285

1 672 285

1 653 532

Summa eget kapital och skulder
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Verksamhetsberättelse för 2013
Segelsällskapets årsmöte avhölls måndagen den 19 februari 2013 i Bångs.
Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande Henrik Jakenberg
Vice ordförande och Hamnchef Trebo Kjell Bergström
Kassör Leif Nordström
Ledamöter Mats Eriksson, Carl-Åke Nilsson, Anders Olsson, Mikael Rosén, Johan Wijk.
Ersättare i styrelsen och Hamnchef Stenbryggan Veijo Vähäkuopus.
Segelsällskapet, bildat den 22 november 1913, firade under året hundraårsjubileum.
Jubileumsboken ”100 ÅR PÅ STORSJÖN” presenterades 21 maj i närvaro av lokal press,
radio och TV. Arbetet med boken som sträckt sig under tre år resulterade i en samling
berättelser i ord och bild om Sällskapets tillkomst och framväxt.
Familjedagen i Trebo i slutet av juni samlade många intresserade som fick ta del av
sektionernas verksamheter och besöka de många utställare som fanns på plats.
I slutet av augusti genomfördes tävlingar på olika nivåer, från motionsklasser till
Sverigeelit.
Den traditionella eskaderseglingen med Emma i spetsen för en konvoj på närmare
100 båtar, alla med tända lanternor, genomfördes sista augusti. Längs stränderna lyste
marschaller, facklor och eldkorgar.
En jubileumsfest avhölls i början av november på Valhalla. Under festen utdelades
Sällskapets förtjänsttecken, se separat uppställning.
Segelsällskapet uppvaktades under året av Sandvikens kommun, Sandvik AB,
Gästriklands båtförbund, Näsbysjöns båtklubb och Gävle Segelsällskap.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Verksamheten bedrivs i
fem sektioner; hamnar, kanot, motorbåt, segling och vattenskidor.
Vid 2013 års utgång hade Sällskapet 1 683 medlemmar en ökning med 75.
Under året har 3 anställda jobbat i föreningen.
Klubbhusvärdar har under sommaren bott i Bångs.
Sandvikens Segelsällskap är som medlem i Svenska Båtunionen ansluten till Gästriklands
Båtförbund.
I övrigt hänvisas till sektionernas verksamhetsberättelser och rapporter från
kommittéer och funktioner samt den ekonomiska rapporten.
Sandvikens Segelsällskap ser med tillförsikt fram mot nästa sekel.
Styrelsen
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Förslag, avgifter 2014
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
Eluttag vid E-bryggan
Strandplats för ekor och liknande
Båthus över 25 m2 (inkl. el)
Båthus t.o.m. 25 m2 (inkl. el)
Vinteruppläggning
Sommaruppläggning
Förvaringsavgifter för kanoter,
surfbrädor, småjollar och liknande
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Sjösättn. / upptagn. m traktor i hamnen
Lyft med telfer, 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
Snöröjning vid båthus
Påminnelsavg. för utebliven betalning
Tagg deposition
Icke medlemmar:
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag

2013

2014

150 kr
300 kr
350 kr
590 kr
670 kr
850 kr
975kr
1000 kr
1290 kr
1730 kr
2160 kr

150kr
300 kr
350 kr
600 kr
700 kr
900 kr
1000 kr
1100 kr
1400 kr
1900 kr
2450 kr
500 kr
200 kr
800 kr
600 kr
500 kr
1000 kr
300 kr

200 kr
775 kr
580 kr
450 kr
900 kr
285 kr
270 kr
540 kr
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220 kr
440 kr
130 kr

300 kr
600 kr
300 kr
250 kr
500 kr
150 kr

540 kr/tim.
540 kr/tim.
250 kr
50 kr
200 kr

500 kr/tim.
500 kr/tim.
250 kr
1000 kr
200 kr

540 kr
1100 kr

600 kr
1200 kr
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Förslag till resultatbudget 2014

Intäkter
Medlemsavgifter

332 500

Brygg-/ekplatser

650 000

Övr hamnavgifter

205 000

Emma

250 000

Bidrag

52 000

Övriga intäkter
Summa intäkter

100 500
1 590 000

Kostnader
Varuinköp

-34 000

Hyror/arrenden

-25 000

Förbr mtrl/inv

-34 200

Elkostnader

-116 000

Försäkringar

-82 000

Rep och UH, markanl

-128 000

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-60 500

Förbundsavgifter

-107 500

Personal

-539 800

Övriga kostnader

-193 400

Summa kostnader
Avskrivningar

-1 320 400
-220 000

Finansiella intäkter/kostnader

-3 000

Avsättning/återföring båtfond

-46 000

Årets resultat

600
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Seglingssektionen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Wijk, jolleansvarig Björn Pettersson,
Pär Lundvik, Kjell Krantz, Fredrik Svennberg och KG Naenfeldt.
Jolleseglingen och därmed också seglingens ungdomsverksamhet har under året växt och
vi ser en stabil kärna med duktiga seglingsungdomar. Vilket är minst lika glädjande är att
vi har föräldrar som är fantastiska och supportar klubbens ungdomssegling fullt ut. Björn
Petterssons och Pär Lundvik har gjort ett fantastiskt jobb under året med att ha skapat
detta engagemang.
Under året har total nio ungdomar provat på Optimistjollesegling varav sju har varit
frekventa på de träningskvällar klubben erbjudit. Totalt har 27 träningskvällar genomförts.
DM för Optimistjollar arrangerades i år av Gefle SS och i det 10-jollar stora startfältet
hade SSS fem deltagande båtar. Bäst lyckades Ture Lundvik genom att vinna bronspengen.
Grattis Ture!
Klubben har under året firat 100 år och som sig bör arrangerades en Jubileumsregatta.
Inbjudna klasser var Finnjolle och OK-jolle. Finnjolle seglade även sitt Mastermästerskap
och Sverigecup samtidigt samt OK-jolle seglade sin Riksserie. I samband med Finnjollarnas
Mastermästerskap återinstiftades ”Stig Flygares vandringspris för Finnjollar” som det
seglades om för första gången 1959. Stefan Fagerlund från Södertälje vann regattan och
även inteckningen i vandringspriset. Johan Wijk slutade trea och Hans Wiberg slutade åtta.
I OK-klassen vann Mårten Bernesand. Totalt kom 26 båtar till start. Ett stort tack till alla
funktionärer, hjälpande händer och sponsorer.
Under juni och augusti erbjöds segling för funktionshindrade i föreningens 2,4 (minitolva)
på tid efter överenskommelse. En seglare från Gävle deltog vid 8 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 på SSS hemsida)
•
Olle Fribergs Minne f. d. Vårdistansen, 5 båtar deltog.
•
Västerfjärdsdistansen, 3 båtar deltog.
•
Serien, 10 delseglingar, totalt 4 båtar deltog.
•
Storsjödagen, totalt 4 båtar deltog

Fortsättning sid 12
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DM för IF arrangerades den 7 september. 4 båtar, alla från SSS, kom till start och seglingen
genomfördes på Könnickan. Kjell Krantz tillsammans med Fredrik Svennberg vann alla tre
seglingarna och kan titulera sig som distriktsmästare.
Serien har seglats onsdagkvällar på Sandviksfjärden med start och mål utanför Stenbryggan.
Man lyckades genomföra hela tio seglingar där Lars Möller till slut stod som segrare.
Alla klubbkappseglingar samt DM för IF-båt har utgått från Stenbryggan med Kjell Krantz
och Lars Albrechtsson som ansvarig.
Lars Möller erövrade inteckningar i både Seglarväns Vandringpris samt i Könnickabunkern
som det seglas om i Serien.
Utanför Storsjön har Johan Wijk och Hans Wiberg deltagit med sina Finnjollar.
Vid SM seglingarna blev Johan 8:a och Hans 30:de av totalt 33 startande.
I Finnjollarnas Sverigecup med 4 deltävlingar placerade sig Johan på plats 3 och Hans på
plats 7 av totalt 36 startande. Johan vann även årets EM och VM ranking där tre regattor
räknades.
Tack till föräldrar och övriga som gör våra aktiviteter möjliga.
Seglarhälsningar en snöig dag i december 2013
Johan Wijk

Förtjänsttecken har tilldelats följande medlemmar
Förtjänsttecken i guld:
Kjell Bergström, Sten-Åke Holmström, Karl-Gösta Naenfeldt,
Carl-Åke Nilsson, Mikael Rosén och Göran Wijk
Förtjänsttecken i silver:
Mats Eriksson, Allan Hagström, Henrik Jakenberg, Peter Johnssson
Klas-Göran Kalvik, Leif Nordström, Pelle Olsson
Leif Sjökvist, Hans Skoog, Bengt Skörelid, Fredrik Svennberg
Jimmie Westlund, Johan Wiberg, Åke Wikström och Veijo Vähäkuopas.
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Vattenskidsektionen
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 sjöoch torrsättning.
Det här året skiljer sig inte märkbart från de föregående, vi har varit framgångsrika på de
tävlingar där vi deltagit. Det riktigt roliga är att vi har några yngre som kommer stort, bl.a.
unge herr Westlund! Vilken kille, han kommer att bli nåt stort på sina vattenskidor. Han
ville ut och åka nu innan isen lade sig och nu pratar vi under jullovet!
Båten har loggat sina vanliga anal timmar, vi hör ibland att vår verksamhet verkar ha
minskat då de inte hör vår båt. Tack för det! Det är liksom lite meningen med att köpa ny
båt som uppfyller högt ställda miljökrav, att åkandet även det blir mera rättvist får man på
köpet.
Vår anläggning är dock till viss del i behov av renovering, vi har hittills satsat på banor och
båt men nu är det dags att se över våra övriga utrymmen, klubbstug- (a/or), förråd, båthus
och bryggor. Vår pärla är i stort behov av en remake, för att nu använda nysvenska.
Denna är min sista verksamhetsberättelse som ordförande i vår sektion, det har blivit ett
antal år, dessa har varit både omtumlande och innehållsrika. Vi har gått från att vara en
liten obetydlig del av SSS verksamhet, med eget ansvar för det mesta av det vi gjort, till
att blivit en fullvärdig medlem av familjen. Både på gott och på ont, vi känner att vår
handlingsfrihet har minskat samtidigt som det givits möjlighet till föreningsinterna lån för
finansiering av stora inköp.
Jag tackar alltså i och med det här för mig och önskar min efterträdare lycka till!
Naturligtvis önskar jag även SSS all lycka i sitt arbete för båtlivets främjande i Sandviken.
Carl-Åke Nilsson
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Kanotsektionen
Styrelsen för kanotsektionen har under året bestått av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ekonomiansvarig:
Sekreterare:
Materialförvaltare:
Tränare/ungdomsansvarig;

Mikael Rosén
Catharina Jernberg
Gunnel Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Rolf Jernberg
Hans Skoog

Bångs klubbhus används av sektionens medlemmar för egen paddelträning.
Våra båthus i Trebo används av medlemmar till förvaring av privata kanoter.
Under våren, försommaren och hösten arrangerades uppskattade prova- på kvällar
torsdagar med varierande antal deltagare. Deltagare vid kvällarna har skapat en egen
träningsgrupp.
Den 31 augusti arrangerade sektionen en nationell jubileumstävling vid Sörtuttsbadet.
”Storsjöpaddeln” samlade 45 deltagare. Tävlingen blev en succé inte minst tack vare fint
väder och gott samarbete med motorbåtsektionen som ska ha ett tack för sin insats.
På kvällen efter tävlingarna arrangerade vi en ”nostalgiträff” som samlade ett tjugotal
funktionärer vid tävlingen och ”gamla” kanotister från andra klubbar. Deltagarna åt,
trivdes tillsammans och var överens om att kanot är en sport som vi vill fortsätta satsa på.
Hans Skoog har representerat sektionen förtjänstfullt ute på tävlingsbanorna.
De främsta resultaten har i år varit:
• Huskvarna 200 m 1:a, 5 000 m 1:a
• Hofors 200 m 2:a, 1 000 m 1:a, 5 000 m 1:a
• Västerås Citysprint: 1:a, Björnö Runt 1:a
I och med jubiléet har sektionen medverkat vid flera mediaträffar och fått stor
uppmärksamhet i tidningar och radio. Här har främst Katharina Jernberg varit en bra
frontfigur för sektionen.
Diskussioner har under året förts angående Bångs och hur vi på bästa sätt kan skapa nya
funktionsdugliga lokaler för verksamheten.
Sektionen har under årets säsong utvecklat sin verksamhet och fått in nya krafter.
Vi ser därför framtiden an med tillförsikt.
Sandvikens SS Kanotsektion 2013-11-27
Mikael Rosén
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Motorbåtsektionen
Styrelsen har under året bestått av Anders Olsson, Mats Eriksson, Anders Carlsson,
Stefan Qvist och Håkan Berggren.
Med en sommar med mycket sol & värme så har vi i motorbåtsektionen utfört ett antal
aktiviteter som varit relativt välbesökta!
Förövrigt så har vårt samarbete med Forsbacka motorbåt klubb fortsatt på ett mycket
positivt sätt där vi under sommaren haft ett antal tävlingar i distans , orientering och
båtbingo. Vi har dessutom haft ett antal grillkvällar ute på Vedön vid vattenskidklubbens
stuga, vilket har varit riktigt trevligt. Vi tackar vattenskidsektionen att vi får utnyttja deras
klubbholme och återkommer gärna under 2014.
Sommaren avslutade som vi tidigare gjort med en fantastisk uppslutning med båtar och
med Emma i spetts vid vår Lyskväll sista lördagen i augusti, Trotts att vädret inte var det
bästa så hade vi en väldigt bra uppslutning av båtar som gjorde lyskvällen till en fantastisk
upplevelse igen. Att sedan stugägare och fast boende runt sjön på ett proffsigt sätt eldade
och skickade upp raketer gjorde kvällen "lysande"!!
Enligt vad säkra källor sagt så räknades det till ÖVER 100 Båtar under paraden vilket ju
är helt fantastiskt!!
Med vänlig hälsning
Motorbåtsektionen
Anders Olsson
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Emma
Vårmötet med planering för året och fördelning av turlistans veckor hölls 9 april .
Räddningsflottarna som varit på den årliga översynen anlände 5 maj.
Efter den årliga vårrusten och Johan Wibergs maskinöversyn sjösattes Emma den 18 maj.
Årets första tur var till Bångs den 21 maj med anledning av Segelsällskapets 100 årsfirandet.
Där fick pressen, radio och TV ta del av Segelsällskapets verksamhet. Representanter från
media erbjöds uppskattad återfärd med Emma till Stenbryggan.
På kvällen kördes den första charterturen med Sandviks gäster.
Efter midsommar vecka 26 t.o.m. 32 gick Emma enligt turlista som tidigare år.
Årets skeppare var Lennart Lennholm, Jonas Åström, Mats Aakre, Martin Lindfors,
Freddie Johansson, Carl-Åke Nilsson, Fredrik Stake och Leif Sjökvist.
Båtvärdar/Säkerhetsbesättning var i år Olle Loftman och Elin Lennholm.
Vid Trebodagen 29 juni gick Emma rundturer med Lennart Lennholm som skeppare.
Den 31 augusti var det Lyskväll där Emma gick i täten för eskadern med Jonas Åström
vid roderet och Freddie Johansson som assisterande. Elin Lennholm höll ställningen i
salongerna.
21 september torrsattes Emma. Allt gick bra genom Fredrik Stakes insats då han badade för
justering av upptagningsvagnen.
Drifansvarig
Leif Sjökvist
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SSS Bångskommittés verksamhetsberättelse 2013

Bångskommitté: ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Dag Lindström, Bert Larsson, Mikael Rosén,
Lennart Lennholm och Hans Skoog.
Sedvanlig vårstädning utfördes en lördag i maj. Med Anders Olssons sopmaskin kunde
alla gräsytor ”krattas” med mycket stor effektivitet. Trädgårdsavfallet komposterades.
Klubbhusets fönster putsades, och hängrännor rensades.
Under sommarsäsongen har Birgitta och Rolf Blomkvist svarat för allmän tillsyn samt
underhåll av gräsytor och toaletter.
Anna-Karin Lövblom har anlitats till att städa klubbhuset efter uthyrning då avgift för
städning erlagts av den som hyrt.
Sommartoaletterna på gaveln till förrådsbyggnaden har hållits öppna under säsong.
Bommen till sjösättningsrampen har hållits låst under säsongen och endast öppnats vid
aktiviteter inom kanot och segling.
Flytbrygga med två sektioner och landgång för kanot och jolle har varit ankrad med ny
kätting direkt väster om sjösättningsrampen. Förutom medlemmar har hamnpersonal med
traktor varit behjälplig vid iläggning. Ingen upptagning, på prov har bryggan fått ligga kvar
över vintern vilket får utvärderas våren 2014.
Flytbryggan vid jolleförrådet har legat kvar på land.
Inför sommarsäsong resp. vintern har sommartoaletternas och gamla boningshusets
vattenledningar öppnats resp. tömts. Inför vintern har vattenlås fyllts med antifrysvätska.
WHW:s Mats Hedlund har utfört dessa arbeten med deltagande av hamnpersonal.
Personlyft på bryggan samt pelarsvängkran vid kanalen har enligt krav besiktats av
auktoriserad besiktningsman. Pelarsvängkranen vid kanalen har inte godkänts. Personlyftet
har målats av hamnpersonal.
Läget på bryggans landgång justerades efter att isen tryck in och flyttat den.
Östra delen av bryggans läge på understöden justerades och fixerades med klämförband.
Hela bryggan rengjordes mekaniskt från mossa.
Åtgärdande av vattenskada i gamla husets nedre ”kök” har påbörjats med hjälp av
personal från Sandvikens kommuns AMC, golvet är reparerat med nytt ytskikt.
Sandviken i november 2013
Karl-Gösta Naenfeldt
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Hamnsektion
Personal
Hamnpersonal 2 stycken på heltid och en hamnvärd under sommaren i Trebo
Vi har under året haft ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens
arbetsmarknadscentrum.
Utförda arbeten
• Besiktning av kranar och lyftutrustning har utförts.
• Bostadshuset i Trebo har grundplinter och bjälklag åtgärdats. VA ledningar isolerats
• Nytt pentry i personal / vaktlokal.
• Bojar till 6 stycken gästplatser i Trebo.
• Muddring vid pelarkranen i Trebo.
• Båtupptagningsrampen har breddats och lagats med betong i Trebo.
• Lagning av vägar med asfaltkross, efter grävningar och sättningar
Städdagar
Den 13 juni genomfördes allmän städdag. Röjning av buskar, sly och vass i hamnarna har
utförts.
Övergivna båtar och vagnar i hamnarna har anmälts som hittegods och skall skrotas eller
säljas, detta kommer bli en återkommande åtgärd.
Bensinförsäljning
Under sommaren har 30 000 liter sålts vilket är är 50 % mer än 2012.
Allmänt
• Vinteruppställning av båtar får endast ske på hyrd markerad plats som förmedlas av
kansliet. Båtar med strandplats får ligga på sin strandplats även under vintern.
• Uppställda båtvagnar och pallningsmaterial skall märkas varaktigt med namn och
telefonnummer på ägaren.
• 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.
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Nautiskt nytt
Ett stort problem för oss i prickningsgruppen har varit det låga vattenståndet i slutet på
sommaren.
Vid Trebo har vi fått många anmälningar om bottenkänning. Det låga vattenståndet, samt
den ledning som lades ner 2011-2012 har inte kommit tillräckligt djupt ner, har bidragit
till det.
Hänsyn har inte tagits till den reglering av sjön som enligt vattendomen är tillåten.
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Den blå linjen markerar hur
vattenledningen är dragen genom passagen vid Norrtutt.
���
Man kan ifrågasätta denna dragning av ledningen med hänsyn till djupet vid normalvattenståndet är omkring 2 meter. Höjden på betongfundamenten
är 0,8 meter, och har det
���
���
inte sjunkit ner på botten så är vattendjupet, som det har varit i år, anledningen till många
propellerhaverier.
�

Betongfundamenten är 0,8 meter i fyrkant och rörets diameter är 0,4 meter. Avstånd mellan
fundameten cirka 3 meter.
Prick kan tyvärr flyttas från sin position så 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, andra tunnor
eller säckar hämtas ej.
Glädjande nog kan vi notera att en förbättring av sophanteringen skett de
senaste åren.

Vakttjänst vid SSS hamnar
Vakttjänsten har i år fungerat mycket bra, den bästa säsongen sedan
vaktjänsten började, totalt har 17 uteblivet det innebär nästan 98% närvaro.
Några stölder har inte rapporterats i hamnarna.
Vi vet genom vaktrapporter att vakten förhindrar stölder, skadegörelse och
båtskador.
Vi vill tacka alla medlemmar som solidariskt ställt upp och vaktat våra
hamnar.

20

ÅRSREDOVISNING 2013

Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps
årsmötet 17 februari 2014
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
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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