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SSS Årsmöte
– Bångs –
Måndag den 16 februari,
årsmötesförhandlingarna startar kl 19.00,
kaffe serveras från kl 18.30

Foto Kenneth Lundkvist
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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
Hamnpersonal
Hamnpersonal
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:
Vice ordf. och
ledamot hamnsekt:
Kassör:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot Emma sekt:
Ledamot
Ersättare

Henrik Jakenberg
Kjell Bergström
Leif Nordström
Nils Hagström
Johan Wijk
Anders Olsson
Mikael Rosén
Leif Sjökvist
Mats Eriksson
Vejo Vähäkuopus
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Till våra medlemmar
Sommaren detta år blev lång och varm. Solen lyste över oss och friluftslivet
hade gynnsamma förutsättningar. Båtfolk och stugägare kunde verkligen njuta
av värmen.
Den ringa nederbörden ledde till att vi fick ännu ett år med sjunkande
vattenstånd som innebar en del olägenheter med grundkänningar och bryggor
som blev stående i grunda vikar och på stinkande stränder.
Genomströmningen av vattnet bromsades upp vilket ledde till försämrad
vattenkvalité med ett år av kraftig algblomning.
Diskussioner bedrivs i olika forum med den uttalade ambitionen att
åstadkomma en normalisering av situationen framöver.
Kansliet har utsatts för inbrott vid två tillfällen och ett inbrottsförsök. Vi har
vidtagit en rad åtgärder och genomför ytterligare förändringar med syftet
att försvåra för inbrott. Mot denna bakgrund upphör all kontanthantering i
kansliet och rutinerna för utlämning av nycklar och kodbrickor förändras.
Hanteringen av fysiska dokument såväl som i datafiler har förändrats. Ett
larm kommer att installeras på kansliet.
Vakthållningen i hamnarna löper fortsatt bra med gott resultat. Tack alla för
bra engagemang.
Stort tack också till alla våra funktionärer och andra som ställer upp ideellt
och gör olika insatser i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Utan er skulle
Segelsällskapet inte vara vad det är i dag.
Henrik Jakenberg
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Ekonomisk redogörelse för 2014

Belopp i kronor

2013

2014

Medlemsavgifter

337 980

341 420

Brygg-/ekplatser

661 635

695 074

Övr hamnavgifter

200 595

240 831

Emma

275 740

283 540

Bidrag

114 596

55 312

Övriga intäkter

224 938

109 955

1 815 484

1 726 132

Varuinköp

-80 728

-42 013

Hyror/arrenden

-26 250

-24 450

Förbr. mtrl / inv

-41 060

-56 711

Elkostnader

-93 295

-84 907

Försäkringa

-57 997

-49 076

-103 145

-55 387

Rep. och UH, fordon / båtar / inv.

-45 902

-56 142

Förbundsavgifter

-88 785

-87 512

Personal

-449 491

-677 182

Övriga kostnader

-433 597

-266 925

-1 420 250

-1 400 305

-189 305

-159 863

Finansiella intäkt/kostna

-8 570

1

Avsättn/återför båtfond

-190 000

-160 000

7 359

5 965

Intäkter

Summa intäkter
Kostnader

Rep. och UH, markanl.

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

2013

2014

139 739
95 590
810 860
1 046 189

130 736
115 458
730 132
976 326

45 000
12 977
136 238
3 417
409 711
436 790
1 653 532

0
51 881
80 503
5 777
740 298
607 343
1 854 785

197 966
7 359
1 030 000
1 235 325

205 325
5 965
1 190 000
1 401 290

0
38 322
226 600
264 922

0
10 211
243 550
253 761

0
6 138
5 454
16 816
7 392
117 485

0
19 033

165 827

153 285

199 734

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 653 532

1 854 785

Summa kortfristiga skulder
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Verksamhetsberättelse för 2014
Segelsällskapets årsmöte avhölls måndagen den 17 februari 2014 i Bångs.
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande Henrik Jakenberg,
vice ordförande och hamnchef Trebo Kjell Bergström, kassör Leif Nordström.
Ledamöter: Mats Eriksson, Nils Hagström, Anders Olsson, Leif Sjökvist, Mikael Rosén,
Johan Wijk. Ersättare i styrelsen och hamnchef Stenbryggan Veijo Vähäkuopus.
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Verksamheten bedrivs i
sex sektioner; Emma, hamnar, kanot, motorbåt, segling och vattenskidor.
Under året utsattes Segelsällskapet för inbrott i Kansliet och i Bostadshuset i Bångs. Ett
snabbt ingripande från polisen ledde till att följderna av inbrottet kunde begränsas.
Mot slutet av året gjordes först ett försök till inbrott då man inte lyckades forcera
ytterdörren men vid ett upprepat försök bröt man sig in igen. Omfattningen av inbrottet
begränsades genom de åtgärder som vidtagits i kansliet efter det tidigare inbrottet.
En ytterligare uppgradering av säkerheten genomförs och interna rutiner förändras. All
kontanthantering upphör med omedelbar verkan. Rutinerna för utlämning av nycklar och
kodbrickor förändras.
Vid 2014 års utgång hade Sällskapet 1 699 medlemmar en ökning med 99 st.
Under året har 2 anställda jobbat i föreningen.
Klubbhusvärd har under sommaren bott i Bångs.
Investering med 90 000 kr i nya livflottar till Emma har gjorts under året.
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 2015

2014

Medlemsavgift t.o.m. 19 år
fr.o.m. 20 år
Familjemedlemskap
Bryggplats
- med boj
- med stolpar
Bryggplats med stolpar+bom
- med stolpar + bom 4,5 m
- 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 timme 1 - 4
timme 5 – >
Hyra traktor med förare
Snöröjning vid båthus
Påminnelsavg. för utebliven betalning
Tagg deposition
Avgift utebliven vakttjänst

9

2015

150
300
350

150
300
350

600
700

650
800

800
900
1000
1100
1400
1900
2450
500
200
800
600
500
1000
300

900
1100
1300
1150
1500
2000
2500
500
250
800
600
500
1000
300

300
600
300
250
500
150

350
700
350
300
700
250

500
300
500 / tim
250
100
200
1000

500
300
500 / tim
250
100
200
1000
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Förslag till resultatbudget 2015
Intäkter
Medlemsavgifter

352 400

Brygg-/ekplatser

700 000

Övr hamnavgifter

245 000

Emma

303 000

Bidrag

50 500

Övriga intäkter

152 000

Summa intäkter

1 802 900

Kostnader
Varuinköp

-39 000

Hyror/arrenden

-25 000

Förbr mtrl/inv

-40 500

Elkostnader

-106 000

Försäkringar

-80 200

Rep och UH, markanl

-100 000

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-67 000

Förbundsavgifter

-106 000

Personal

-849 200

Övriga kostnader

-194 600

Summa kostnader

-1 607 500

Avskrivningar

-200 000

Finansiella intäkter/kostnader

0

Avsättning/återföring båtfond

4 600

Årets resultat

0

10

I NgG 22 0
0 1 34
ÅÅ rRsSrReEdDoOvVi IsSnNi n

Seglingssektionen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Wijk, jolleansvarig Pär Lundvik,
Björn Pettersson, Kjell Krantz och Fredrik Svennberg
Även i år har vi sett en positiv trend på ungdomssidan. Kärnan av aktiva seglare har
ökat samt att nybörjarverksamheten har lockat till sig nya ungdomar. Som med all
ungdomsverksamhet är föräldraengagemanget oerhört viktigt och vi ser fler föräldrar som
är med och stöttar under träningskvällarna.
Under året har total 11 ungdomar provat på Optimistjollesegling varav 7 har varit
frekventa på de träningskvällar klubben erbjudit. Totalt har 30 träningskvällar genomförts.
DM för Optimistjollar arrangerades i år av Sandvikens SS och i det 9-jollar stora
startfältet hade SaSS tre deltagande båtar. Med sin fjärde placering var Ture Lundvik bästa
Sandvikenseglare.
Fredrik Svennberg har representerat SaSS i Gästriklands Seglarförbunds styrelse samt Johan
Wijk har varit klubbens representant på dess styrelsemöten.
Genomförda klubbkappseglingar: (Resultaten redovisas separat.)
•
Olle Fribergs Minne f. d. Vårdistansen, 4 båtar deltog.
•
Västerfjärdsdistansen, 4 båtar deltog.
•
Serien, 14 delseglingar, totalt 6 båtar deltog.
•
Storsjödagen, totalt 5 båtar deltog
•
Höstseglingen, 5 båtar deltog
DM för IF arrangerades den 6 september. 5 båtar, alla från SaSS, kom till start och
seglingen genomfördes på Västerfjärden. Åke och Fredrik Johansson var de som lyckades
bäst och kan nu titulera sig som distriktsmästare 2014.
Serien har seglats onsdagkvällar på Sandviksfjärden med start och mål utanför
Stenbryggan. Man lyckades genomföra hela tolv seglingar där Kjell Kranz och Fredrik
Svennberg stod som slutsegrare.
Alla klubbkappseglingar, förutom DM för IF-båt som seglades på Västerfjärden, har
utgått från Stenbryggan med Lars Albrechtsson som ansvarig.
Kjell Kranz erövrade inteckningar i både Seglarväns Vandringpris samt i Könnickabunkern
som det seglas om i Serien.
Tack till föräldrar och funktionärer som gör våra aktiviteter möjliga.
Seglarhälsningar
Johan Wijk
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Kappseglingsresultat 2014

DM Optimistjolle
arrangör Gefle Segelsällskap
Placering

Rorsman

Klubb

1

Erik Wahlberg

GSS

2

David Wahlberg

GSS

3

Linus Tagesson

GSS

4

Ture Lundvik

SaSS

5

Isabel Petersson

GSS

6

Elin Tagesson

GSS

7

Holger Lundvik

SaSS

8

Melker Landblom

SaSS

9

Simon Ardfors

GSS

Namn

Båttyp

Olle
Fribergs
minne

Serien

Västerfj.
distansen

Storsjödagen

DM
IF-båt

Höst
seglingen

Kjell Krantz

IF-båt

1

1

1

2

2

1

Lars Möller

IF-båt

2

2

4

4

3

KG Naenfeldt

IF-båt

3

3

2

4

5

4

Dag Lindström

IF-båt

4

3

5

3

2

Åke Johansson

IF-båt

3

1

Johan Wijk

Finnjolle

Johan Wijk

Nep.12

4

5

1
6

12
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Vattenskidsektionen
Direkt efter islossningen inleddes slutfasen av det jobb som startade hösten 2013; att fixa
till långbryggan som isen från vintern 2012-2013 behagade lyfta av från stenkistorna och
ställa på sidan.
Hela brädklädningen togs bort, stenkistorna renoverades med nya stockvarv runt
vattenlinjen, bryggstommen av gjutjärnsbalkar tvingades tillbaks på plats med hjälp av
domkrafter, spett och muskler. Väl på plats så svetsades stommen ihop då den spruckit
sönder vid islyftet och sedan förankrades den i stenkistorna. Avslutningsvis så lades en
alldeles ny brädbeläggning på och vi hade åter igen en plan och stabil brygga. Senare på
året så renoverades även den flytande startbryggan ute på bryggnocken så nu har vi
ordning på den delen av anläggningen igen.
Vi har även bytt ut de gamla flytblocken under båthuset så nu riskerar vi inte att det
ska sjunka på förhoppningsvis väldigt många år. Hopprampen ligger fortfarande på
land, plyfaskivorna på hopplanet är dåliga och ska bytas ut då någon har försökt köra
vattenskoter över hoppet medan det fortfarande låg i vattnet.
Det har tränats vattenskidåkning under året men i mindre utsträckning än de senaste
åren. Vissa av våra åkare står i en brytpunkt i livet med skolslut, jobb och allt det
som tillkommer i övergången till vuxenvärlden. Några som är villiga att satsa har dels
åkt på Vedön men än mer i Forsbacka då den ökande båttrafiken runt Vedön gör att
åkförhållandena blir sämre och sämre. Vissa åkare har bara tagit det lite lugnare under
året. Det har förekommit en del ”Nöjes- och Prova på-åkning”, främst i samband med
de 3-4 företagsbesök vi haft under året. Vi har under säsongen även haft ett utbyte med
Kungsbergets Alpina där snöåkare testat att åka på vatten och vattenåkare testat snö.
Fem av våra åkare har deltagit i tävlingar under året. Framgångsrikast har Charlie
Westlund varit. Charlie som är 11 år blev på Ungdoms-SM’s yngsta klass; ”U14” 3:a i
slalom, hopp och trick samt 2:a i kombinationstävlingen. Betänk att Charlie har 3 år kvar
i klassen… Han är även högt rankad i Europa i sin åldersklass med en 2:a plats i slalom
som topp. Framgångarna har även lett till att Charlie vid två tillfällen kallats till deltagande
på ungdomslandslagets träningssamlingar. Brorsan Elliot, 8 år, är också på väg. Elliot har
silvermedaljer i trick och slalom från Mellansvenska Cupens yngsta klass, U12 som främsta
merit i år och Elliots trickresultat kvalificerade honom till deltagande på Ungdoms-SM’s
U14-klass. Elliot har även börjat hoppa och det finns chanser att han nästa år kvalificerar
sig till USM i alla 3 grenarna. Pappa Jimmie har vunnit 5 deltävlingar samt den totala
slalomklassen för Oldboys i Mellansvenska cupen. Även Oskar Frisendahl och Nils
Hagström har deltagit i tävlingsverksamheten, dock med ett lite blygsammare resultat.
Fortsättning sid 14
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Den tävling de deltog i var vår egen avslutningstävling på den Mellansvenska Cupen, ett
evenemang vi arrangerat under en lång rad år och som är en av åkarna i distriktet mycket
uppskattad tävling trots alla avbrott som kan uppstå, beroende på båttrafiken runt Vedön.
Vi avser naturligtvis ändå att arrangera avslutningstävlingen 2015 och hoppas på lite tur…
I övrigt så har medlemmarna träffats och umgåtts på Vedön i vanlig ordning och jag
förutsätter att så även kommer att vara fallet 2015. Jag vill avslutningsvis tacka alla för
gjorda insatser under 2014.
Nils Hagström
Ordförande

Kanotsektionen
Styrelsen för kanotsektionen har under året bestått av:
Ordförande Mikael Rosén, vice ordf. Katharina Jernberg,
kassör Gunnel Jernberg, sekreterare Ulla-Britt Jansson,
materialförvaltare Rolf Jernberg, tränare/ungdomsansvarig Hans Skoog.
Bångs klubbhus används av sektionens medlemmar för egen paddelträning.
Vårt 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. Därutöver har enskilda prova-på tillfällen
arrangerats med skolor och företag.
Lördagen den 30 augusti arrangerade vi motionstävlingen ”Storsjöpaddeln” som
samlade drygt 20 deltagare. Tävlingen blev en succé med god stämning och väl fungerande
arrangemang. Segrare i huvudklassen blev SSS medlemmen Ronnie Lööf. Tack till alla
funktionärer och motorbåtsektionen som förtjänstfullt hjälpte till med följebåtar.
Diskussioner har under året förts angående Bångs och hur vi på bästa sätt kan skapa nya
funktionsdugliga lokaler för verksamheten. Ett litet resultat av dessa diskussioner har blivit
att vi gjort en rockad med seglingssektionen så att vi nu har iläggsplats vid Bångs östra
brygga.
Mer behöver göras för att skapa verksamhet, liv och rörelse vid Bångs. Sektionens
ambition är att kunna fortsätta detta arbete under 2015.
Sandvikens SS Kanotsektion 2014-11-27
Styrelsen gm. Mikael Rosén
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Motorbåtsektionen
Styrelsen har under året bestått av Anders Olsson, Mats Eriksson, Jörgen Grönqvist ,
Stefan Qvist och Mikael Lövgren.
Med en sommar med mycket sol & värme har vi i motorbåtsektionen utfört ett
antal aktiviteter som varit relativt välbesökta!
Vårt samarbete med Forsbacka motorbåt klubb har 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 grill kvällar ute på Vedön vid vattenskidklubbens
stuga som har varit riktigt trevligt. Vi tackar vattenskidsektionen för att vi fått utnyttja
deras klubbholme och återkommer gärna under 2015.
Sommaren avslutades som vi tidigare gjort med en fantastisk uppslutning med båtar och
med Emma i spetts vid vår Lyskväll sista lördagen i augusti. Som vanligt var det väldigt bra
uppslutning av båtar som gjorde lyskvällen till en fantastisk upplevelse. Att sedan stugägare
och fast boende runt sjön på ett proffsigt sätt eldade gjorde ju kvällen ”Lysande”.
Enligt säkra källor 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
På SSS årsmöte 2013 beslutades att Emmagruppen bildade en sektion från att tidigare varit
en kommitté.
Styrelsen för Emmasektionen har under året bestått av Leif Sjökvist, Johan Wiberg, Mats
Aakre, Martin Lindfors och Lars Holmberg.
Aktiva skeppare för året har varit Jonas Åström, Lennart Lennholm, Martin Lindfors,
Carl Åke Nilsson, Fredrik Stake och Leif Sjökvist. Under turlistans veckor har Beatrice
Hagström och Olle Loftman ingått som säkerhetsbesättning.
Förutom den vanliga vårrusten monterades tre nya livflottar och under säsongen en
ny handlänspump. I fördäck togs en lucka upp för service av dieseltanken och ny
bränslemätare installerades.
Emma sjösattes 10 maj och var då redo för beställningstrafik.
Turlistetrafiken var som tidigare år veckorna 26 t.o.m. 32.
Nytt för i år var att ett bussbolag som under tre veckor gjorde ett antal populära turer med
Emma.
Ingemar Dunker arrangerade två mycket uppskattade musikturer som blev utsålda.
Den första med Lasse Lindbom och den andra med Anders Lago.
Sista lördagen i augusti gick Emma, smyckad med ljusslinga, i täten för eskadern vid
lyskvällen. Som brukligt deltog ett mycket stort antal båtar.
Emma torrsattes 10 september och besiktigades av Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning.
Först i sjön med manöverprover och sedan bottenbesiktning på land.
Besikningsmannen var mycket nöjd och Emma fick godkänd gå till vintervila.
Emmasektionen
Leif Sjökvist
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SSS Bångskommittén
Ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Dag Lindström, Bert Larsson, Mikael Rosén, Lennart
Lennholm och Hans Skoog.
Bångskommittén har haft två möten under året.
Sedvanlig vårstädning utfördes i maj av seglare och kanotister. Gräsytor och häck
rensades och klipptes. Trädgårdsavfallet komposterades. Klubbhusets fönster
putsades, och hängrännor rensades.
Under sommarsäsongen har Lars Alrechtsson svarat för allmän tillsyn samt underhåll
av gräsytor och toaletter.
Klubbhusets omklädningsutrymmen har under sommarsäsong städats av seglare och
kanotister.
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 jollesegling har varit ankrad direkt
väster om sjösättningsrampen. Bryggan som på prov legat i sjön under vintern hade
flyttats av isen till grannen.
Västra flytbryggan vid förrådet sjösattes av kanotsektion. Flytbryggorna har lämnats
kvar i sjön under vintern.
Optimistjolleställaget flyttades till sjösättningsrampen och bockarna för kanottvätt
till förrådet vid västra flytbryggan.
Inför sommarsäsong resp. vintern har sommartoaletternas och gamla boningshusets
vattenledningar öppnats resp. tömts. Inför vintern har vattenlås fyllts med
antifrysvätska. WHW:s Mats Hedlund tillsammans med hamnpersonal har utfört
dessa arbeten.
Personlyft på bryggan har enligt krav besiktats av auktoriserad besiktningsman.
Pelarsvängkranen vid kanalen används inte.
Inre stöden till huvudbryggans landgång justerades av hamnpersonal efter att isen
flyttat dessa.
Åtgärdande av vattenskada i gamla husets nedre ”kök” har färdigställts med hjälp
av personal från Sandvikens kommuns AMC.
I lägenheten på övervåningen åtgärdats väggars ytskikt i kök och sovrum av Lars
Albrechtsson. Han uppgraderade även vardagsrummet med ändamålsenliga second
hand möbler.
Sandviken i december 2014
Karl-Gösta Naenfeldt
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Hamnsektion
Personal
Hamnpersonal vid årets slut var en person på heltid. Tyvärr så hade vi ingen hamnvärd under
sommaren i Trebo
Vi har under året haft ett bra samarbete med kommunens arbetsmarknadscentrum och
Statens öppenvård (samhällstjänst).
Utförda arbeten
Stenbryggan
• Bryggan vid Yttrepiren har förstärkts och stagats.
• Emmaboden och vaktkuren på Norra piren har renoverats och målats.
• Luftvärmepump har installerats i personalutrymmet i Stenbryggan.
• Lagning av vägar med asfaltkross.
• Röjning runt båthus och trailerparkeringarna har utförts av Arbetsmarknadscentrum.
Trebo
• Brygga E har kompletterats med ytterligare 8 st elplatser totalt 12 st
• Muddring vid pelarkranen i Trebo.
• Lagning av vägar med asfaltkross.
• Röjning runt båthus och trailerparkeringarna har utförts av Arbetsmarknadscentrum.
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 28 460 liter sålts vilket är är ungefär som 2013 års nivå.
Viktigt
• Vinteruppställning av båtar får endast ske på hyrd markerad plats som förmedlas av
kansliet. Båtar med strandplats får ligga kvar på sin strandplats under vintern utan avgift,
övriga vinterplatser är avgiftsbelagda.
• För tom båtvagn / trailer som vintertid står uppställd i hamnen skall betalas
vinteruppläggningavgift.
• Uppställda båtvagnar / trailer 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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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.
Alla Hushållssopor skall efter ankomst till hamn kastas i avsedd sopcontainer. Annat
avfall såsom glas, batterier, färg och lösningsmedelskall lämnas på avsedd plats inom
miljöstationen i hamn.
Övrigt avfall skall källsorteras och lämnas till närmaste avfallsanläggning av respektive
medlem.
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 15 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.
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Prickningsgruppen
Svårigheten att passera till och från Trebo via Norrtutt var även under säsongen 2014 problematisk. Vattenledningar som lades ner 2012 har inte kommit ner tillräckligt djupt vilket
har åsamkat båtägare stora problem.
För att komma tillrätta med det så har farledsprickarna och ljusbojen flyttats så farleden
har blivit trängre. Se illustrationen.
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Undervattensstenen sydost om
Tingsön märktes 2014 ut med
en gul specialprick som kommer att ersättas av en nordprick 2015.

På Västerfjärden har justrats kardinalprickar på bl.a Storgrundet och Kyrkgrundet.
Prickar på drift eller saknas är vi inom prickningsgruppen tacksamma om det rapporteras till
kansliet eller till hamnpersonalen. Det gäller i synnerhet Västerfjärden som har 41 prickar
utspridd på en stort yta.
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.

20

I NgG 22 0
0 1 34
ÄÅ rRsSrReEdDoOvVi IsSnNi n

Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps
årsmötet 16 februari 2015
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) Emmasektionen
f) 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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