Förslag till dagordning vid årsmötet 14 februari 2011

Sandvikens
Segelsällskap
Årsredovisning 2010

SSS Årsmöte
Måndag den 14 februari,
årsmötesförhandlingarna startar
kl 19.00, kaffe serveras från kl 18.30
– Bångs –

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
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

Sandvikens Segelsällskap
Medlemmar i SSS, Storsjövänner
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
E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.com
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.com
Medlemssida, användar id: medlem.sss
Lösenord: stenbryggan
Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi, administration,
försäljning, bokning av M/S Emma, fördelning av bryggplatser och
uppläggningsplatser.

Telefonnummer
SSS kansli

026-27 08 73

Klubbhuset, Bångs

026-29 40 74

Stenbryggan

026-27 08 75, 070-210 05 64, 072-226 97 95

Trebohamnen

026-27 08 76

Huvudstyrelse
Ordförande: Göran Wijk
Vice ordf. och
sekreterare: Henrik Jakenberg
Kassör
Leif Nordström
Hamnchef: Sten-Åke Holmström
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Ledamot: Mats Eriksson
Ledamot: Kjell Bergström
Ledamot: Sven-Olof Sundqvist
Suppleant: Christina Jacksson

Efter en kall vinter, en kall och sen vår kom äntligen en
varm och skön sommar. Sommaren 2010 är värd att minnas som en av de bättre på många år. Den härliga sommaren gav utmärkta möjligheter till ett aktivt båtliv med bad
och avkoppling.
Glädjande är att vår ungdomssatsning inom segling,
kanot och vattenskidor ger resultat och vi noterar även i år
en ökning av ungdomar som deltar i aktiviteterna.
Den nya cykelbanan mellan Hedgrind och Bångs möjliggör att klubbstugan
blir mera lättillgänglig vilket ytterligare bör leda till att flera deltar i våra ungdomsaktiviteter.
Under året har ett antal projekt påbörjats varav flera slutförts. De större
projekten har varit indragning av vatten och avlopp i klubbhuset vid Bångs, i
förrådsbyggnadens toaletter samt förberedelse för inkoppling i bostadshuset.
Vid våra hamnar, Stenbryggan och Trebo, har ett kodlås för infartsgrind och
bom installerats. För Emma pågår ett motorbyte med tillkommande arbete
såsom ny elinstallation och snickeriarbeten. Årsmötets beslut, 2010, om att
ansluta oss till Svenska Båt Unionen har genomförts med en betydande administrativ förbättring av vårt kansliarbete.
Projekten har inte varit möjlig att genomföra utan det utomordentliga stöd
vi fått av våra sponsorer och projektgrupper . Ett stort tack till er alla.
Även i år har vakthållning fungerat alldeles utmärkt med en berömvärd närvaro. Att vakthållning ger resultat noteras, inga stölder har rapporterats.
Styrelsen efterlyser flera medlemmar som är villiga att göra en insats i 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 2010. 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 2010

Balansräkning per den 31 december

Resultaträkning
Belopp i kronor
Medlemsavgifter
Brygg-/ekplatser
Övr hamnavgifter
Emma
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Varuinköp
Hyror/arrenden
Förbr mtrl/inv
Elkostnader
Försäkringar
Rep och UH, markanl
Rep och UH, fordon/båtar/inv
Förbundsavgifter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

2009
269 880
495 360
225 611
212 890
70 004
181 124
1 454 869

-51
-27
-48
-73
-76
-68
-132
-29
-424
-207
-1 139

566
019
899
150
587
930
349
108
224
567
399

2010
322 455
548 109
215 415
305 192
79 565
208 359
1 679 095

-69
-27
-75
-114
-74
-214
-102
-90
-595
-211
-1 576

403
225
458
391
066
413
843
806
652
759
016

Omsättningstillgångar

2009

2010

Anläggningstillgångar
Fastigheter
Båtar och fordon
Hamnanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfr fordringar
Förutbet kostn/uppl int
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

97
296
583
977

054
726
350
130

94
389
896
1 380

664
362
385
411

10
21
70
4
473
580
1 557

000
941
475
943
235
594
724

10
29
81
1
198
320
1 700

000
455
116
738
014
323
734

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Investeringsreserv
Summa eget kapital

156
10
900
1 066

241
374
000
615

166
7
790
963

615
099
000
714

Långfristiga skulder
Avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Avsättning investeringsfond
Årets resultat
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-136 292
-19 804
-149 000

-190 578
-15 402
110 000

10 374

7 099

Reverslån
Avräkning båthusföreningar
Summa långfristiga skulder

250 000
43 306
293 306

300 000
30 028
330 028

100 000
2 360
10 566

100
11
13
185
96
406

Kortfristiga skulder
Kortfr del av reverslån
Leverantörer
Personalens källskatt
Depositioner taggar
Upplupna kostnader/förutbet int
Summa kortfristiga skulder

84 877
197 803

Summa eget kapital och skulder

1 557 724
4

000
249
694
400
649
992

1 700 734

Förslag till resultatbudget 2011
Intäkter
Medlemsavgifter
Brygg-/ekplatser
Övr hamnavgifter
Emma
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Varuinköp
Hyror/arrenden
Förbr mtrl/inv
Elkostnader
Försäkringar
Rep och UH, markanl
Rep och UH, fordon/båtar/inv
Förbundsavgifter
Personal
Övriga kostnader
Summa kostnader

Verksamhetsberättelse för 2011

328
575
228
300
67
116
1 615

000
000
000
000
500
500
000

-42
-27
-52
-102
-77
-148
-90
-96
-594
-180

000
000
700
000
000
000
000
100
400
600

-1 409 800

Avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Avsättning/återföring båtfond
Årets resultat

-190 000
-15 000

200

Segelsällskapets årsmöte hölls måndagen den 15 februari 2010 vid
klubbhuset i Bångs.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Vice ordf. och
sekreterare:
Kassör
Hamnchef:

Göran Wijk

Ledamot Kjell Bergström
Ledamot Mats Eriksson
Ledamot Sven-Olof Sundkvist
Suppleant Christina Jackson

Henrik Jakenberg
Leif Nordström
Sten-Åke Holmström

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Verksamheten har under året bedrivits i fyra sektioner; segling, kanot,
vattenskidor och hamnar. Motorbåtssektionen är tills vidare vilande.
Vid 2010 års utgång hade Sandvikens Segelsällskap 1570 medlemmar, en
ökning med 91medlemmar.
Sällskapet har under året haft 3 anställda.
Kanslist har varit Lisa Othzén. Kenneth Lundkvist som under många år
arbetat med underhåll av anläggningar och inventarier, tillsyn av rastplatser
samt prickning gick i pension 30 juni. Dessa arbetsuppgifter sköts nu av
Dennis Larsson och Kjell Persson.
Bångs har under sommaren haft boende klubbhusvärdar. Under dagtid har
hamn-kapten funnits i Trebo hamn för tillsyn och underhåll.
Sandvikens Segelsällskap har under året anslutits till Svenska Båtunionen.
Våra representanter i Gästriklands Båtförbund har varit Karl-Gösta Naenfeldt
och Lisa Othzén.
Ett passersystem med kodlås och registrering av in och utpassering till hamnar och anläggningar har installerats.
I övrigt hänvisas till respektive sektions verksamhetsberättelse, rapporter från
respektive kommitté och funktion samt den ekonomiska rapporten.

Kodlås
Medlemmar som har båthus, brygg/ek/sommar/vinterplats och som ännu ej
har löst ut sin "tagg" till bom/grind ombedes att göra detta snarast möjligt
på kansliet.
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SSS dekal finns på
kansliet pris 40 kr.
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Avgifter 2011
2010
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
Båthus över 25 m2 (inkl. el)
Båthus t.o.m. 25 m2 (inkl. el)
Strandplats för ekor och liknande
Hamnavgift, vinteruppläggning
Hamnavgift, sommaruppläggning
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
Avgift utebliven vakttjänst
Påminnelsavg. för utebliven betalning
Icke medlemmar:
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Lyft med telfer, högst 1 000 kg, Trebo
Lyft med telfer, lördag/söndag
Tagg deposition
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2011

150
300
350
520
600
750
865
890
1150
1550
1950
700
525
175
400
800
250

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

250
500
200
400
125

kr
kr
kr
kr
kr

250
500
200
400
125

kr
kr
kr
kr
kr

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

500 kr/tim.
500 kr/tim.
1000 kr
50 kr

500
1000
400
800
200

500
1000
400
800
200

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

Sandvikens Segelsällskaps
verksamhetsplan 2011
• Fortsatt idrottssatsning inom segling, kanot och vattenskidor
• Segling- kanot- och vattenskidverksamhet enligt
specialförbundens riktlinjer och målsättningar
• Prickning av Storsjön
• Skötsel av rastplatser på Gösholmen, Lillholmen och Tingsön
• Drift av M/S EMMA med fortsatt satsning på utökad service
• Drift av hamnarna Trebo & Stenbryggan med satsning på
ökad service samt säkerhet
• Drift av anläggningarna Bångs och Vedön
• Fortsatt utbildning av sjösäkerhet för medlemmar
• Fortsatt miljösatsning

Sandvikens Segelsällskap bedriver en omfattande verksamhet.
En stor del utgörs av hamnförvaltning med tre båthamnar och
cirka 800 bryggplatser.
Fyra sektioner: segling, kanot, vattenskidor och hamnar.
Rederirörelse med M/S Emma.
Vid 2010 års utgång hade Sandvikens Segelsällskap 1570
medlemmar.
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Seglingssektionen
Sektionsstyrelse: Ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Jolleansvarig Bengt Skörelid,
Roger Törnström, Dag Lindström, Jan Bengtsson, Kjell Krantz, Anders Rystedt,
Bert Larsson och Fredrik Svennberg.
Seglingssektion har träffar sista måndagen varje månad vid Klubbhuset Bångs
då alla seglingsintresserade är välkomna.

Jollesegling har under säsongen
bedrivits i Bångs måndagar och
torsdagar under vår och höst vid totalt
34 (39) tillfällen, med start den 3 maj
resp. 9 augusti. Totalt har 35 (24)
ungdomar seglat, vid sammanlagt 257
(231) tillfällen. Årets träningsflit
toppas av Thure Lundvik och Gustav
Törnström som varit med på 28
träningstillfällen av totalt 34 st.,
Oskar Olsson 25 träningstillfällen och
Erik Westrin 20 träningstillfällen.
Bengt Skörelid har varit
huvudansvarig, Roger Törnström är
tränaren som toppar listan över
närvarotillfällen, och utgör en stabil
ryggrad i tränarpoolen.
Gustav Skörelid har varit tränare i
år och jobbat aktivt med seglarna på
sjön.
Många föräldrar har varit aktiva på
sjön och i land, ett speciellt
omnämnande för Christina
Henricssons sockerkakor.
Sockerkaksbakandet har nu blivit en
stafett som vi försöker hålla
kontinuerlig från träning till träning
Sommarens aktiviter avlutades
med grillning och prisutdelning
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söndagen den 31 oktober vid Bångs
med 8 ungdomar deltagande samt
föräldrar.
Det har i huvudsak seglats i
föreningens 10 Optimister. Även
Trissjolle, Access 2,3 Wide (Lucia)
och 2,4 (minitolva) har använts.
Prova-på aktivitet med jollar genomfördes den 3 juli tillsammans med
kanot- och vattenskidsektion.
Roger Törnström deltog SSF årliga
ledarträff ”Träffen” för ”Ungdomsvänliga klubbar” på Bosön, Lidingö,
den 19 – 21 november med tema
”Utmaningarna”.
DM för optimister arrangerades
vid Bångs med 8(7) deltagare med
Thure Lundvik som guldmedaljör.
Resultat redovisas separat.
På måndagar under juni och
augusti arrangerades segling för
funktions-hindrade i 2,4 (minitolva)
på tid efter överenskommelse. 2
seglare från Gävle deltog vid flera
tillfällen. Karl-Gösta Naenfeldt och
Jan Lönn har varit ledare för seglare
med funktionshinder.
Genomförda klubbkappseglingar:
Vårdistansen, 4 (4) båtar deltog.

Västerfjärdsdistansen, 4 (3) båtar
deltog. Torsdagsserien, 4 (5)
tävlingstillfällen, totalt 6 (10) båtar
deltog. Storsjödagen, 6 (4) båtar
deltog.
Höstseglingen fick ställas in pga.
för få deltagare. DM för IF-båt
arrangerades den 29 augusti. 3 IFbåtar, alla från SSS, kom till start. 3
seglingar genomfördes, DM-mästare
blev Bengt Skörelid/Fredrik
Svennberg. Tävlingsledare och
banläggare var Gustav Skörelid.
Torsdagsserien har seglats vid Bångs.
Vår- och Västerfjärdsdistansen samt
Storsjödagen har genomförts med Jan
Bengtsson som tävlingsledare.
Utanför Storsjön har Johan Wijk och
Hans Wiberg deltagit med sina
Finnjollar. Johan blev 4:a SM-

seglingarna i Skanör av totalt ca 50
startande, 3:a i Finnjollarnas
Sverigecup med 4 deltävlingar samt
2:a i Finnjollarnas rankingseglingar.
Karl-Gösta Naenfeldt erövrade
inteckning i Könnikabunken för seger
i Torsdagsserien. Bengt Skörelid
tilldelas Seglarväns vandringpris för
bästa sammanlagda resultat i Våroch Västerfjärdsdistansen.
Tack till jolleledarna, föräldrar och
övriga som gör våra aktiviteter
möjliga.
Seglarhälningar i november 2010
Karl-Gösta Naenfeldt

DM Optimistjolle, Gästrikland 2010
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8

Namn
Lundvik Thure
Olsson Oskar
Björk Olle
Westrin Erik
Vejdeland Tilde
Lova
Törnström Gustav
Larsson Rebecca

Klubb
SaSS
SaSS
SaSS
SaSS
SaSS
SaSS
SaSS
SaSS

R1
4
DNS
1
DNS
2
3
DNS
DNS

Anm: DNS=9
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R2
3
1
2
5
DNS
DNS
DNS
4

R3
2
1
DNS
4
DNS
DNS
3
DNS

Tot.
9
11
12
18
20
21
21
22

Kanotsektionen

Vattenskidsektionen

Ordförande Mikael Rosén, vice ordförande, Hans Skoog, kassör, Gunnel
Jernberg, sekreterare, Ulla-Britt Jansson, Erik Hedblom, Karin Jelk, Mats Jernberg
och Denny Kjellgren

Ordförande Carl-Åke Nilsson, sekr. Jimmie Westlund, kassör Ingrid Andersson,
Nils ”Nicko” Hagström, Christer Karlsson, Peter Jacksson, Thomas Andersson
och Robin Karlsson

Verksamheten har bedrivits med
Bångs Klubbhus som bas.
Under vår- och höstsäsong har vi
haft träningskvällar tio torsdagar.
Deltagar-antalet har varit bra. Vi har
även haft prova på för skolklasser.
Utöver detta används Bångs flitigt av
våra medlemmar för egen
paddelträning.
Flera nya aktiva har tillkommit
under säsongen som vill paddla och

ta del i sektionens arbete.
Efter många års frånvaro har
sektionen i år åter fått en representant
på tävlingsbanorna. Hans Skoog har
deltagit i ett flertal tävlingslopp med
hedersamma placeringar.
Noteras bör att vi har en svensk
mästare i föreningen!
Mikael Rosén

Resultaten är från veteranklasser/masters, förutom H-22 1000 m i Hofors
Sollentuna
Husqvarna
Finspång
Sundsvall/Fagervik
Luleå

Norrviken runt
Rocksjöregattan
NM maraton
SUC
Racing SM

Hofors

Höstregattan

3:a 16 km
3:a 500 m
4:a 18 km
3:a 1000 m
1:a 200 m
1:a 1000 m
23:a 1000 m

3:a 5000 m
2:a 5000 m
1:a 500 m
2:a 5000 m
H-22

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 i andra tunnor eller
säckar.
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Så har en av de senaste årens vackraste
somrar lagts till handlingarna och ett
verksamhetsår skall sammanfattas. Vad
gäller aktiviteter ute på holmen så har
det rullat på med de åkare vi har i
träning, dock börjar ”di gamle” få allt
svårare att ta sig den tid det kräver.
Antingen på grund av egna barn, eller
till och med barnbarn! Se där för
övrigt, vilken sport vi utövar, alla kan
vara med oavsett ålder eller andra,
oftast eget uppsatta, hinder.
Med anledning av ovanstående vill
jag därför än en gång inbjuda alla
båtåkare på vår vackra sjö till ett besök
hos oss. Kom och prata med oss, prova
våra grejor, sätt er själva eller barnen,
barnbarnen, i träning och upplev vår så
suveräna sport. Den enda risk ni tar är
att ni blir fast, de allra flesta har ett
förflutet där man någon gång provat på
att åka, antingen efter fars gamla 20hästare eller något annat jämförbart.
Eller så har man haft ”turen” att få åka
bakom en kamrat som sett som sin
främsta uppgift att se till man ramlar, ju
mer spektakulärt ju bättre!
Allt detta slipper ni garanterat ute
hos oss, en bra båt, duktiga chaufförer
och en vilja att visa andra gör att
åkningen blir en sann njutning. Så kom,
om inte annat så för en kopp kaffe, att
ni tar hänsyn till vår verksamhet på
vattnet tar vi för givet. Antingen på er
väg in till bryggan eller vid passage av
anläggningen.

På tävlingsbanorna har vi som vanligt
erövrat medaljer både vid lokala
tävlingar som vid tävlingar med SMstatus, vår plantskola fungerar
fortfarande ypperligt med fantastiska
instruktörer. Det är fortfarande
fascinerande att se hur föräldrar ställer
upp för sina barn, observera att det inte
är frågan om att ”curla” för sina
telningar utan om ett äkta intresse som
alla i familjen kan dela. Alla föräldrar
till barn i individuella idrotter kan
förmedla sina tankar om ett
samarbetande kooperativ på
konkurrensens villkor, alla hjälps åt
trots att man tävlar mot varandra.
På vår anläggning ligger delar av
vårt arbete för fäfot på grund av
bristande ekonomi och till viss del lite
frustration över hur vi skall kunna
påverka densamme. Vi har dock sett ett
ökat intresse från företagen att besöka
oss och vi hoppas att den trenden
fortsätter, dock måste vi bli bättre på att
ta betalt för oss och där kommer vi att
få hjälp av huvudstyrelsen. Det ser vi
fram mot och hoppas att det kommer
att bära frukt. Båten kostar ju en hel del
att ha igång och det är pengar vi själva
måste se till att dra in, det är ju därför
vi sliter med dessa företagsbesök. Tag
kontakt med oss om ni vill ut, antingen
med företaget eller i kompisgänget.
Carl-Åke Nilsson
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Nautiskt nytt

Hamn sektionen
Totalt är det 113 sjömärken på Storsjön
av dessa sköter Sällskapet om 94 st.
Under 2009 - 2010 har vi bytt ut 46 st.
mot nyinköpta prickar.
Under säsongen 2011 kommer vi
fortsätta att förnya prickbeståndet. Vi
kommer även att märka varje prick med
en dekal som visar prickens beteckning
för att underlätta om man finner någon
prick som har slitit sig och ligger i
strand- eller vasskanten.
Ring kansliet och uppge beteckningen
som finns på pricken om ni finner en
prick som inte är på plats.

Personal
Ny personal Dennis Larsson och Kjell Persson
har anställts efter att Kenneth Lundkvist har gått i
pension.

Håkan Hernberg och Niclas Johansson monterar
identitetsdekal på pricken vid N. Fågelholmen.

Tekniska utrustningar i hamnar
Återkommande besiktning av lyftutrustningar och
lyftredskap har utförts enligt förordning, anmärkningar enligt protokoll kommer att åtgärdas.
Kodlås har installerats till infarter i hamnar.
Ny traktor har inköpts som passar bättre till den
verksamhet som bedrivs.
Radiostyrning har installerats på kran i Stenbryggan Dennis Larsson och Kjell
som ökar säkerheten vid lyft.
Persson
Batteriladdningsplats med 2 nya laddare har iordningställts i Labbet vid Stenbryggan.
I verkstad och därtill hörande lokaler pågår städning och
iordningställande av utrymmen för att underlätta verksamheten.

Vakttjänst vid SSS hamnar

Städdagar
10 och 17 Juni genomfördes allmänna städdagar.
Hamnsektion har städat miljöstation och rensat pirar från busk och stubb.

Vakttjänsten har i år fungerat mycket bra i Trebo endast 2 har uteblivet men
tyvärr något sämre vid Stenbryggan där har 19 uteblivet.
Vi vet genom vaktrapporter att vakten förhindrar stölder, skadegörelse och
båtskador.
Vi vill tacka alla medlemmar som solidariskt ställt upp och vaktat våra
hamnar.

Emma
Emma sjösattes 10 maj och togs upp 6 september och var däremellan
disponibel för beställningstrafik förutom under turlistetiderna.
Mellan 29 juni och 13 augusti gick hon enligt turlista till Strandbaden och
Korsika samt rundturer på Österfjärden från Stenbryggan, Forsbacka och
Strandbaden.
Årets beställningstrafik ökade markant i jämförelse med 2009.
Återkommande maskinkrångel föranledde att en arbetsgrupp i
Emmakommitén fick uppdraget att arbeta fram ett åtgärdsförslag med
kostnadskalkyl och tidplan. Resultatet blev en ny motor som är under
installation.
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Övrigt
Markplanering av plan utanför verkstad har utförts för uppställning av transportvagnar och utrustning.
Fyllnadsmassor vid nedfart i Trebo är bortforslad samt jordhögen vid vaktstugan är utplanerad.
Vid Stenbryggan har rensats upp bland övergivna båttransportvagnar, de som
inte har hämtats av ägaren har skrotats för att skapa utrymme, detta kommer
att vara en återkommande aktivitet.
Allmänt
Information att ägare till uppställda båttransportvagnar och pallningsmaterial
skall märkas varaktigt med namn och telefonnummer på ägaren.
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