Sandvikens Segelsällskap

Å R S R E D OVISNING 2016
SSS Årsmöte
– Bångs –
Måndag den 20 februari
årsmötesförhandlingarna startar kl 19.00
kaffe serveras från kl 18.30
Foto Kenneth Lundkvist
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Segelsällskapets jubileumsbok 2013 och
sjökort finns till fösäljning på kansliet.
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Sandvikens Segelsällskap

Information från kansliet

Kansli
Hamngatan 27 811 61 Sandviken
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndag och tisdag 9.00-12.00
onsdag 13.00-16.00
Torsdag och fredag 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 och Trebo.

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

Telefonnummer
SSS kansli
Klubbhuset, Bångs
Trebohamnen
Hamnpersonal
Hamnpersonal

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

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 segelsekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot Emma sekt:
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Henrik Jakenberg
Kjell Bergström
Jan Nord
Nils Hagström
Johan Wijk
Anders Olsson
Rolf Jernberg
Leif Sjökvist
Mats Eriksson
Bo Nilsson
Åke Berg
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Till våra medlemmar.
Årets sommar tvekade inledningsvis men när den väl kom höll den sig kvar länge.
Vädret var fint långt in på hösten. Det blev en fin båtsommar och många båtar
dröjde sig kvar vid bryggorna.
Denna sommar fick vi åter se segel på sjön. Seglarna har nu tillgång till ett par
nya segelbåtar, RS-Feva, som Göranssonska fonderna finansierat. Båtarna har
utnyttjas frekvent till glädje för seglarna och alla oss som gärna ser segel på våra
fjärdar. Vi ser fram emot en fortsättning nästa år.
Vattenskidsektionen har genomfört en tävling under sommaren. Tyvärr är
det problem med träningen vid klubbhuset på Vedön. Förbipasserande såväl i
Lilldraget som Långdraget orsakar allt som oftast svallvågor som är svåra att
bemästra.
Lyskvällen genomfördes traditionsenligt sista lördagen i augusti. En eskader
med över 100 båtar lämnade Bångs i skymningen med Emma i spetsen. En fin
tradition och en storslagen syn för alla på och runt sjön.
Emma kommer nu glidande med en tystare maskin än förut vilket är uppskattat
av resenärerna. Sommarstugeägarna som vant sig med att höra Emma innan de
såg henne har nu fått lära sig att nu ser man henne innan man hör motorljudet.
Under året har säkerheten prioriterats. I våra tre hamnar finns nu
räddningsstationer med utrustning för att bistå nödställda och på våra bryggor
finns livbojar. En hjärtstartare är inköpt som under sommaren finns på Emma och
under resten av året i Stenbryggan
Under året har en brygga i Trebo utrustats med Y-bommar.
Segelsällskapet har följt med utvecklingen in i det kontantlösa samhället och alla
betalningar sker idag via bank eller med betalkort såväl på Emma som i kansliet.
Detta är enklare och tryggare för alla även om några saknar möjligheten att
betala med kontanter.
Öppettiderna på kansliet är också ändrade med förhoppningen att det skall passa
våra medlemmar som besöker kansliet bättre.
I samband med vårens utskick bad vi alla att uppdatera sina mailadresser. Detta
har hörsammats på ett bra sätt och ett stort antal adressuppgifter är nu ändrade.
Vi ber er alla att framöver anmäla varje ändring som görs av kontaktuppgifter,
telefon, post- eller mailadress till kansliet. Det underlättar arbetet på kansliet.
Vakthållningen i hamnarna fungerar fortsatt bra och vi har haft ännu en sommar
utan några tillgrepp av båtar eller motorer. Detta blir tyvärr blir allt vanligare på
många håll. Här i Sandviken vaktar vi alla våra båtar åt varandra och det med
gott resultat.
Avslutningsvis vill jag tacka er alla för alla ideella insatser som görs. Tack också
till alla våra funktionärer och sist men inte minst vill jag uppmärksamma de
arbetsinsatser som Lisa, Tommy och Lennart gör.
Henrik Jakenberg
Ordförande
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Ekonomisk redogörelse för 2016

Belopp i kronor

2015

2016

Medlemsavgifter

333 400

343 415

Brygg-/ekplatser

748 987

808 181

Hamnavgifter, båthusavgifter

186 440

193 229

60 620

33 950

294 057

264 795

Försäljning

50 298

68 463

Bidrag

54 201

48 998

Övriga intäkter

73 166

86 834

1 801 169

1 847 865

Varuinköp

-73 643

-19 887

Hyror / arrenden

-27 742

-28 745

Förbr. mtrl / inventarier

-65 103

-76 078

El, vatten, renhållning

-74 710

-75 220

Försäkringa

-78 848

-102 723

Rep. och UH, fastigh. / hamnanl.

-91 792

-142 240

Rep. och UH, fordon / båtar

-15 706

-158 845

Drivmedel båtar och fordon

-35 721

-38 451

Förbundsavgifter

-111 706

-120 004

Personal

-659 189

-759 775

Övriga kostnader

-146 967

-225 860

-1 381 127

-1 747 858

-152 855

-208 370

-112

-32

-260 000

-50 000

7 075

-58 395

Intäkter

Övr hamnavgifter
Emma

Summa intäkter
Kostnader

Summa kostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkt. / kostna.
Avsättn. / återför. fonderade medel
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning per den 31 december
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigheter
Båtar, fordon och inventarier
Hamn- och markanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfr. fordringar
Förutbet. kostn./uppl. intäkter
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2015

2016

121 733
76 856
764 048
962 637

112 731
271 547
784 683
1 168 961

15 206
68 279
4 135
1 165 351
1 252 971
2 215 608

31 450
95 594
64
735 316
862 424
2 031 385

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserade vinstmedel
211 290
Årets resultat
7 075
Investeringsreserv
1 450 000
Summa eget kapital
1 668 365
Långfristiga skulder
Avräkning båthusföreningar
10 211
Depositioner taggar
250 550
Summa långfristiga skulder
260 761
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
5 051
Skatteskulder
9 983
Personalens källskatt
9 947
Övriga kortfr. skulder
93 005
Upplupna kostnader/förutbet. intäkter
168 496
Summa kortfristiga skulder

218 365
- 58 395
1 400 000
1 559 970
10 592
261 806
272 392
12 420
9 962
16 293
134 952
25 396

286 482

199 023

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 215 608

2 031 385
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Verksamhetsberättelse för 2016
Segelsällskapets årsmöte avhölls måndagen den 15 februari 2016 i Bångs.
Vid årsmötet valdes följande styrelse
Ordförande Henrik Jakenberg
Vice ordförande och Hamnchef Trebo Kjell Bergström, Kassör Jan Nord,
Ledamöter Mats Eriksson, Nils Hagström, Rolf Jernberg, Anders Olsson, Leif Sjökvist,
Johan Wijk. Ersättare i styrelsen Åke Berg och Bo Nilsson.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Verksamheten bedrivs i
sex sektioner; Emma, hamnar, kanot, motorbåt, segling och vattenskidor.
Segelsällskapet har sedan något år slopat kontanthantering som ersatts med betalning
via bank eller betalkort. Kortläsare finns på kansliet och Emma.
Vid 2016 års utgång hade Sällskapet 1752 medlemmar en ökning med 10. Under året
har föreningen haft tre anställda.
Investeringarna under året uppgick till 401 000 enligt följande, ny traktor 256 00, Ybommar i Trebo hamn 91 000, räddningsstationer och livbojar i hamnar och på Emma
31 000, Hjärtstartare 23 000.
Sandvikens Segelsällskap är som medlem i Svenska Båtunionen ansluten till
Gästriklands Båtförbund.
Styrelsen
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Förslag, avgifter 2017
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
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2016

2017

150
300
350

150
300
350

650
800

700
850

1000
1200
1400
1150
1500
2000
2500
500
300
800
600
500
1000
300

1050
1250
1500
1200
1600
2100
2600
500
350
850
650
550
1100
350

350
700
350
300
700
250

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 2017
Intäkter
Medlemsavgifter

365 000

Brygg-/ekplatser

935 000

Hamnavgifter båthus

230 000

Övr hamnavgifter

55 000

Emma

270 000

Försäljning

41 800

Bidrag

56 000

Övriga intäkter

41 000

Summa intäkter

2 000 000

Kostnader
Varuinköp

-47 000

Hyror/arrenden

-29 000

Förbr mtrl / inv

-83 000

El, vatten, renhållninig

-89 000

Försäkringar

-132 200

Rep och UH, fastigh / hamnanlägg. -109 500
Rep och UH, fordon / båtar / inv

-97 000

Drivmedel båtar och fordon

-46 000

Förbundsavgifter

-125 000

Personal

-811 300

Övriga kostnader

-232 000

Summa kostnader

-1 747 000

Avskrivningar

-245 000

Finansiella intäkter/kostnader

0

Avsättning/återföring båtfond

0

Årets resultat

8 000
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Seglingssektionen
Styrelsen har under året bestått av Johan Wijk, Karl-Gösta Naenfeldt, Kjell Krantz,
Fredrik Svennberg och Pär Lundvik.
Säsongen började redan i mars, när vi fick våra nya RS-Fevor levererade till oss ifrån fabrik
i England. RS-Feva är en fantastiskt fin och skoj, 2-mans juniorbåt. Göranssonska fonderna
beviljade oss medel för att göra investeringen. Nu har vi båtar för tonårsungdomar och
sjösätter nu också planen att introducera fler till segling på Storsjön.
Sommaren kom till slut och med den segling på Storsjön. Det har seglats jolle vid Bångs
ett par kvällar i veckan under sommaren. Optimistjolle för de yngre, samt RS Feva för de
äldre. Det har också kappseglats en del utanför Storsjön. Johan Wijk placerade sig som 4:e
i Finnjolle-SM som seglades i Varberg. Vidare så har Ture Lundvik Lundvik har kappseglat
RS-Feva i både Svenska klassmästerskapet, där han kom 11:a, samt i Upplandscupen där
han kom 5:a totalt. Holger Lundvik placerade sig 9:a i samma cup. Detta ger en väldigt bra
erfarenhet för framtiden. Hans Wiberg deltog i veteran-VM för Finnjolle i Garda, Italien.
Våra kölbåtar har genomfört sex regattor under sommaren samt 13 serieseglingar. Vi har
legat på en bra konstant på 4-5 båtar per regatta vilket får anses som bra. Regattorna
Olle Fribergs Minne, DM för IF, Höstseglingen samt Serien vanns av Kjell Krantz medan
Kräftköret vanns av Dag Lindström.
Våra vandringspriser, Lönn&Söners-, Körnickabunken- samt Seglarväns Vandringspris
vanns av Kjell Kranz.
Vi tackar alla deltagare, funktionärer och föräldrar för säsongen. Utan Er skulle vi inte
kunna ha vår verksamhet igång.
Inför 2017 så har vi en ambition att starta ett projekt för att låta fler prova på jollesegling.
Vi skissar på detaljerna men en idé som vi har är generationssegling, där vi ser förälder/barn
segla tillsammans i våra nya Fevor. Givetvis så vill vi även kunna erbjuda ungdomar att
segla både Fevor och Optimist.
Sandviken 2016-11-30
Johan Wijk

Foto Kenneth Lundkvist
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Vattenskidor
Vattenskidsektionens styrelse har under 2016 bestått av Nils Hagström, Jimmie
Westlund, Peter Nava, Peter Jacksson, Oskar Frisendahl och Fredrik Stake.
Säsongen började med ett årsmöte i sektionen den 15/1 då riktlinjerna för säsongen
lades upp.
Båten gick i sjön den 14/5 och därefter var det banor och bryggor som kom på plats.
Stugan och anläggningen städades också upp inför säsongen.
Under säsongen har vi haft ett företagsbesök samt en skolklass på besök ute hos oss.
Programmet för besöken består av att visa upp vår verksamhet för utomstående och
att låta deltagarna själva prova på. Till företagen ordnade vi mat och besöksservice.
Det är både trevliga och nödvändiga inslag i vår verksamhet då vi behöver fler som
är aktiva på Vedön och går det att fånga upp några intresserade via besöken så har vi
lyckats.
Det som vi tycker är extra roligt är när medlemmarna kommer ut spontant med sina
barn o barnbarn och är en dag på holmen med fika o vattenskidåkning.
Träningskvällar har varit tisdagar och torsdagar, tyvärr med väldigt få deltagare.
Dom som tävlat i år är: Oskar Frisendahl och Nils Hagström .
På höstkanten inköptes nya bojar till slalombanan och till våren kommer dessa att
läggas i sjön så fort som väder och vind ger oss tillträde till Vedön igen. Vi ger inte
upp!
Lördagen den 3/9 så anordnade vi traditionsenligt avslutningstävlingen i
Mellansvenska cupen.
Det innebär en tävlingsdag och med en avslutande prisutdelning för de åkare som
deltagit i minst fyra tävlingar av de fem möjliga.
I år var det bra intresse från andra klubbar och det var flera åkare som gjorde
debut på Storsjön och känslan var att de kommer tillbaks nästa år. Vädret var för
ovanligheten inte så bra, regn dom första två timmarna så vi fick hålla på starten.
Resten av dagen flöt på bra med endast ett fåtal avbrott för svallvågor från andra
båtar.
Vedön ligger ju mitt emellan farlederna Lill- och Långdraget och det är en hel del
trafik men tyvärr så inser förmodligen inte alla båtförare det problem det innebär för
oss. Svallen förhindrar åkning under sportsliga förhållanden och det innebär att vi
får vänta på att svallen rullar igenom banorna innan vi kan fortsätta åkningen. Fina
sommardagar är det tyvärr betydligt mera väntan än åkning…
Vissa båtförare (Heder åt dem!) drar av på gasen och passerar Vedön utan att dra upp
svall men dessvärre så är de relativt få. Igen; Tack till er som visar hänsyn!
Fortsättning sid 12
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Vi har även börjat planera lite inför säsongen 2017 då Vattenskidsektionen firar 50årsjubileum.
Inga större ovationer, men någon form av ”Återvändardag” i högsommarvärmen eller så.
Medlemsförslag och idéer mottas gärna!
Styrelsen ber avslutningsvis att få tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som på något
sätt bidragit till verksamheten på Vedön 2016!
Ordförande
Nils Hagström

Kanotsektionen
Styrelsen för kanotsektionen har under året bestått av:
Catharina Jernberg Vikholm ordförande, Ulla-Britt Jansson, Gunnel Jernberg,
Rolf Jernberg, Hans Skoog, Vivi-Ann Karlsson och Arne Andersson.
Bångs klubbhus används av sektionens medlemmar för egen paddelträning.
Kanotsektionen har bedrivit prova-på verksamhet vid Bångs som tidigare år. De tillfällen
som anordnats har varit mycket uppskattade och lockat främst motionspaddlare. Vår
förhoppning är att fånga någon intresserad vuxen samt ungdomar/barn som vill utveckla
verksamheten vidare mot tävlingsidrott igen. Med sikte på detta har vi förnyat vårt åldrade
kanotstall och köpt in två nya tävlingskajaker för ungdomar.
Den gångna säsong har vi haft en aktiv i SM som gick i Hofors samt ytterligare en kanotist
som representerat klubben i tre långlopp.
Under året har vi sett över de kanotplatser som finns för uthyrning i Trebo samt kanothuset
i Bångs. Efter omstrukturering och mindre ombyggnation har våra materialförvaltare
lyckats få bättre ordning och även få fram ett par platser till för uthyrning. Bra jobbat av
dem!
Vi planerade och stod beredda att arrangera Storsjöpaddeln 27 augusti men på grund av för
få föranmälda valde vi att ställa in tävlingen. Det visade det sig till slut att det blåste mycket
kraftigt den förmiddagen så det var inte så troligt att fler hade efteranmält sig på plats.
Sandvikens SS kanotsektion 2016-11-28
Catharina Jernberg Vikholm, sektionsordförande
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Motorbåtsektionen
Styrelsen har under året bestått av följande: Anders Olsson. Mats Eriksson.
Jörgen Grönqvist. Stefan Qvist.
Efter en lite trevande vår så kom sommaren till slut med värme och sol, vilket medgav en
ganska stor uppslutning med båtar, Det är roligt att det kommit många nya och framför allt
stora båtar till vår fina sjö.
Vi har som tidigare år haft våra aktiviteter tillsammans med Forsbacka motorbåtsklubb
och det fungerar väldigt bra, tyvärr så är uppslutningen inte som den borde när det gäller
navigation och orientering. Båtbingon där är det lite större uppslutning, kan det bero på att
många inte tror sig kunna navigera??
Sommaren avslutades som det gjort tidigare år med den fantastiska Lyskvällen vid Bångs.
Återigen så räknades det till mer än 100 båtar i en eskader med Emma i spetsen. Emma
åkte i en fart av bara 3knop i år vilket gjorde att eskaden inte blev utdragen utan en fin röd,
grön,vit orm slingrade fantastiskt fint genom mörkret. Alltid lika imponerande.
Vi i motorbåtssektionen vill tacka alla berörda och hoppas på en underbar sommar 2017

Med vänlig hälsning
Motorbåtsektionen
Anders Olsson

Foto Kenneth Lundkvist
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EMMA
Emmasektionens styrelse har under året bestått av Leif Sjökvist, Johan Wiberg, Lars
Holmberg, Martin Lindfors och Mats Aakre.
Aktiva skeppare för året har varit Jonas Åström, Martin Lindfors, Lennart Lennholm, Carl
Åke Nilsson, Mats Aakre, Magnus Assareus, Lars Davidsson och Leif Sjökvist.
Båtvärdar/säkerhetsbesättning har varit Louise Dahlberg och Elin Lennholm.
I anslutning till sjösättningen 17 maj så kom Sjöfartsavdelningen/Transportstyrelsen och
utförde besiktning på land och därefter i sjön. Emma fick förnyat passagerarcertifikat
gällande i 6 år med en mellanbesiktning.
Turlistetrafiken var som vanligt direkt efter midsommar, vardagar utom måndag, veckorna
26 t.o.m. 32. Övrig tid var Emma disponibel för beställningar.
Turlistan var densamma som 2015.
Bussbolagets turer var även i år mycket populära. Ingemar Dunker med populära
arrangemanget ”Emma the Rocker” utökades till 5 turer.
Traditionsenligt ledde Emma Lyskvällens eskader med över hundra båtar.
Emma torrsattes 21 september åtgärdad för vintervila.
Leif Sjökvist
Ordförande i Emmasektionen
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SSS Bångskommittén
Bångskommitté: Ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Dag Lindström, Bert Larsson, Catarina
Jernberg-Vikholm och Hans Skoog.
Sedvanlig vårstädning utfördes i maj av seglare och kanotister. Gräsytor och häck
rensades och klipptes. Trädgårdsavfallet komposterades. Klubbhusets fönster
putsades, yttertak sopades och hängrännor rensades.
Under sommarsäsongen har Jessica Högberg samt delvis Marcus Elg svarat för allmän
tillsyn av anläggningen samt skötsel av gräsytor och toaletter.
I gamla husets övervåning byttes kyl/frys.
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 samt för sjösättning/upptagning av medlemmar
båtar.
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.
- Pontonerna i yttre plattformen i bryggan vid sjösättningsrampen har byttes ut.
Flytbryggan lämnades kvar i sjön inför vintern.
- Huvudbryggans landgång riktades efter att den skadats av isen.
- Klubbhuset målades om utvändigt.
- Fönster i klubbhusets kök och yttre omklädningsrum byttes till 3-glasfönster.
Ovan åtgärder utfördes med hjälp av hamnpersonal.
Personlyft på bryggan har enligt krav besiktats av auktoriserad besiktningsman.

Sandviken i januari 2017
Karl-Gösta Naenfeldt
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Hamnsektion
Personal
Hamnpersonal vid årets slut var två personer på heltid.
Vi har under året haft ett bra samarbete med kommunens arbetsmarknadscentrum.
Utförda arbeten
Stenbryggan
• Justering och riktning av Emmabryggan.
• Muddring vid befintliga strandplatser.
• Lagning av vägar med asfaltkross.
• Röjning av träd.
• Markplanering för nya strandplatser.
• Räddningsstation med livbojar vid Rådbergs stuga.
.
Trebo
• Y-bommar vid D-pirens norra sida.
• Räddningsstation med livbojar har monterats.
• Muddring vid strandplatserna.
• Röjning av träd runt båthus och trailerparkering.
• Miljöåtgärder vid bensinstationen.
Städdagar
Den 15 juni genomfördes allmän städdag. Röjning av buskar, sly och vass i Trebo har utförts.
Övergivna trailers har polisanmälts.
Bensinförsäljning
Under sommaren har 31134 liter sålts vilket är rekord för Dalviks Kvarn.
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 på angiven plats skall
betala vinteruppläggningavgift.
• Uppställda båtvagnar / trailer och pallningsmaterial skall märkas varaktigt med namn och
telefonnummer på ägaren.
• Max 3 knop i hamnarna.
• Uppställning av släpvagnar och andra fordon inom hamnområdet får ej ske.
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.
Latrinkärl skall vara märkta med Gästrike Återvinnares logga, andra kärl eller tunnor
hämtas ej. Efterlevs inte denna regel med rätt märkta latrinkärl kommer hanteringen att
upphöra i våra hamnar.
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.

Vakttjänst vid SSS hamnar
Vakttjänsten har i år som vanligt fungerat bra, men något sämre än tidigare år med
20 st uteblivna vakttillfällen.
Vi uppmanar alla att boka sin egen vakt för att få en tid som passar, och kansliet
slipper extra arbete.
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 ställer upp och vaktar våra hamnarkt
ställt upp och vaktat våra hamnar.
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Prickningsgruppen
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Säsongen för prickningsgruppen började i år den första maj med ”genomkörning”
����� använder Sällskapets båt Särken.
av både Västerfjärden och östra Storsjön. Vi
�����������
Skönt att sitta skyddad det är kallt både i vattnet och i luften.
����������
För första gången på 10 år så fattades det bara 2 prickar. Det var gröna
farledsprickar på Västerfjärden och ingen på Östra fjärden. Vintern och islossningen har
������
varit skonsam vad gäller prickarna.
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Grönprickarna vid
�������
Härsnäsudde
och
vid Tärnbreck saknades i våras och
ersattes då av nya.
Vi har letat men inte
funnit prickarna så
vi vill att ni som har
stuga i närheten
och båtfarare håll
utkik vi vill gärna ha
tillbaka dom.
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Prickar som saknas eller på drift är vi inom prickningsgruppen tacksam om det
rapporteras till kansliet eller till hamnpersonalen. Det gäller i synnerhet Västerfjärden
som har 41 prickar utspridd på en stort yta.
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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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Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps
årsmötet 20 februari 2017
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
19

