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Vecka 15 kommer Segelsällskapets
jubileumsbok att presenteras. Den blir
på cirka 180 sidor med hårda pärmar
och kommer att betinga ett pris av 250
kronor.
Medlemmar som beställer boken
före 15 mars får boken till rabatterat
pris, 200 kronor, vid avhämtning på
kansliet. Vid utskick via post tillkommer
portokostnad.
"
Ja tack, jag vill gärna köpa jubileumsboken.

Namn
Telefon

Eller per 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
Kjell Persson
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 50 kr för varje utsänd påminnelse
eller räkning. Ingen kontanthantering.
Om avgiften inte betalas i tid avaktiveras “Taggen” in till
hamnarna.

Huvudstyrelse
Ordförande:
Vice ordf. / sekreterare:
Kassör:
Ledamot hamnsekt:
Ledamot kanotsekt:
Ledamot motorbåtssekt:
Ledamot seglingssekt:
Ledamot vattenskidsekt:
Ledamot:
Suppleant:

Göran Wijk
Henrik Jakenberg
Leif Nordström
Kjell Bergström
Mikael Rosén
Anders Olsson
Karl-Gösta Naenfeldt
Carl-Åke Nilsson
Mats Eriksson
Johan Wiberg
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Till våra medlemmar
Sommaren som gick var väl inte den fina sommaren som vi alla minns från
vår barndom. Men det var nog en ganska typisk svensk sommar. Ingen
värmebölja men mellan regnskurarna tittade solen fram. Vi som vistas ute på
och kring sjön i båtar och i stugor viker inte ner oss så lätt och nog fanns det
många fina dagar att ta vara på.
Under året firade Sandvik och Sandvikens kommun sina gemensamma 150
år med många fina arrangemang. De flesta av oss fick säkert tillfälle att på
ett eller annat sätt ta del av festligheterna.
Kommande år, 2013, firar Sandvikens Segelsällskap 100 år. Våra kommittéer
har planerat för olika aktiviteter och förberedelserna är i full gång.
I juni kommer en familjedag att ordnas i Trebo hamn. Där kommer ett
smakprov att finnas på vad kommittéerna kan erbjuda intresserade.
Under augusti arrangeras olika aktiviteter och tävlingar med Bångs som
centralpunkt. En eskadersegling som de senaste två åren kommer också att
genomföras i samband med lyskvällen i augusti. Hur många båtar i sjön
och hur många facklor längs stränderna måste till för att Gävlepressen skall
upptäcka att Sandviken också finns?
Senare under hösten kommer en jubileumsfest att gå av stapeln.
Sedan ett par år har en separat kommitté tagit fram underlag i form av text
och bilder som nu sammanställts i en jubileumsbok. Den kommer att finnas
klar i vår och erbjudas till försäljning till medlemmar och andra intresserade.
Mer information om allt detta kommer längre fram på vår hemsida, i
direkta mail, via olika annonser och anslag.
Ni är alla välkomna att ta del i Segelsälskapets jubileumsfirande.

Foto Kenneth Lundkvist

Vi har nått våra 100 år tack vare alla de insatser som föreningens
medlemmar bidragit med. Det gäller nu att ta oss an de kommande 100
åren.
Vi har många uppgifter, små och stora, som vi tillsammans skall ta oss an.
Vakthållningen i hamnarna är ett fint exempel på hur bra det blir när vi alla
hjälps åt. Vi är många i föreningen som kan ställa upp för varandra på olika
sätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vad vill du bidra med?
Hör av dig till kansliet.
Tack för detta år och låt oss tillsammans genomföra ett fint jubileumsår.
Styrelsen
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Ekonomisk redogörelse för 2012
Resultaträkning
Belopp i kronor

2011

2012

Medlemsavgifter

331 833

326 095

Brygg-/ekplatser

597 928

621 261

Övr hamnavgifter

243 773

206 580

Emma

284 710

300 458

Bidrag

63 580

57 984

Övriga intäkter

95 857

140 212

1 617 681

1 652 590

Varuinköp

-25 483

-57 345

Hyror/arrenden

-28 463

-24 638

Förbr mtrl/inv

-54 197

-39 356

Elkostnader

-103 807

-97 760

Försäkringar

-94 574

-105 529

Rep och UH, markanl

-136 796

-99 378

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-121 685

-36 977

-91 071

-103 105

Personalkostnader

-577 850

-481 140

Övriga kostnader

-173 887

-205 485

-1 407 813

-1 250 713

-245 986

-256 938

Finansiella intäkter/kostnader

-18 179

-16 371

Avsättning investeringsfond

70 000

-120 00

Årets resultat

15 703

8 548

Intäkter

Summa intäkter
Kostnader

Förbundsavgifter

Summa kostnader
Avskrivningar
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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
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfr del av reverslån
Leverantörer
Skatteskulder
Personalens källskatt
Övriga kortfr. skulder

2011

2012

157 748
322 601
859 834
1 340 181

148 743
195 164
891 588
1 235 495

10 000
6 471
78 532
2 325
196 539
293 867
1 634 048

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

173 714
15 703
720 000
909 417

189 418
8 548
840 000
1 037 966

200 000
33 094
233 094

100 000
38 108
138 108

100 000
7 023
0
12 877
0

100 000
6 882
5 195
9 235
3 117

Avräkning skattekonto
Depositioner taggar
Upplupna kostnader/förutbet int

412
202 700
168 525

0
215 400
156 382

Summa kortfristiga skulder

491 537

496 211

1 634 048

1 672 285

Summa eget kapital och skulder
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Verksamhetsberättelse för 2012
Segelsällskapets årsmöte hölls måndagen den 13 februari 2012 i Bångs.
Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande Göran Wijk
Vice ordförande och sekreterare Henrik Jakenberg
Kassör Leif Nordström
Hamnchef Trebo Kjell Bergström
Ledamöter Mats Eriksson, Karl-Gösta Naenfeldt, Mikael Rosén, Carl-Åke Nilsson,
Anders Olsson. Ersättare i styrelsen och hamnchef Stenbryggan Johan Wiberg.
Under året drabbades vi alla av en stor förlust då Göran Wijk gick ur tiden. Han var
respekterad av alla och han respekterade alla. Med Göran försvann en eldsjäl i föreningen
och vi som fick förmånen att verka nära honom förlorade en omtyckt kamrat.
Efter Görans bortgång har styrelsens arbete letts av vice ordföranden.
Johan Wiberg avsade sig sitt uppdrag under våren av personliga skäl. Veijo Vähäkopous
har under hösten gått in rollen som hamnchef i Stenbryggan.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Verksamheten har under året
bedrivits i fem sektioner; segling, kanot, vattenskidor, motorbåt och hamnar.
Vid 2012 års utgång hade Sandvikens Segelsällskap 1 608 medlemmar, en ökning med
33 medlemmar.
Sällskapet har under året haft 3 anställda och 1 via arbetsförmedlingen.
Kanslist har varit Lisa Othzén. Underhåll av anläggningar och inventarier samt tillsyn
av rastplatser sköts av Dennis Larsson och Kjell Persson samt Tommy Lantz från
arbetsförmedlingen.
Klubbhusvärdar vid Bångs har under sommaren varit Rolf och Birgitta Blomkvist som
återkommit efter förra sommarens upprustning av fastigheten.
Överbyggnaden på Emma renoverades under våren. Installationen av kommunalt
vatten och avlopp vid Stenbryggan slutfördes i början av året.
Under dagtid har hamnkapten funnits i Trebo hamn för tillsyn och underhåll.
Sandvikens Segelsällskap är som medlem i Svenska Båtunionen ansluten till
Gästriklands Båtförbund.
I övrigt hänvisas till respektive sektions verksamhetsberättelse, rapporter från
respektive kommitté och funktion samt den ekonomiska rapporten
Styrelsen
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Förslag avgifter 2013
Medlemsavgift t.o.m. 19 år
fr.o.m. 20 år
Familjemedlemskap
Bryggplats
- med stolpar
- med stolpar + bom 6,5 m
- med stolpar + bom 8,0 m.
- Y-bom 4,5 x < 2,5 m
- Y-bom 6,0 x < 2,5 m
- Y-bom 6,0 x < 3,5 m
- Y-bom 8,0 x < 4,5 m
Strandplats för ekor och liknande
Båthus över 25 m2 (inkl. el)
Båthus t.o.m. 25 m2 (inkl. el)
Vinteruppläggning
Smmaruppläggning
Förvaringsavgifter för kanoter,
surfbrädor, småjollar och liknande
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Lyft med telfer, högst 1 000 kg, Trebo
Lyft med telfer, lördag/söndag
Vid drag med traktor till/från
vinteruppläggningsplats vid
Stenbryggan eller Trebo
Hyra Dolittle med skeppare
Hyra traktor med förare
Påminnelsavg. för utebliven betalning
Tagg deposition
Icke medlemmar:
Lyft med telfer, Stenbryggan
Lyft med telfer, lördag/söndag
Lyft med telfer, högst 1 000 kg, Trebo
Lyft med telfer, lördag/söndag
Avgift utebliven vakttjänst
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2012

2013

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

150kr
300 kr
350 kr
590 kr
670 kr
850 kr
975 kr
1000 kr
1290 kr
1730 kr
2160 kr
200 kr
800 kr
600 kr
450 kr
900 kr
285 kr

260 kr
520 kr
210 kr
420 kr
125 kr

270 kr
540 kr
220 kr
440 kr
130 kr

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

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

520 kr
1040 kr
420 kr
840 kr
1000 kr

540 kr
1100 kr
440 kr
870 kr
1000 kr
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Förslag till resultatbudget 2013

Intäkter
Medlemsavgifter

323 000

Brygg-/ekplatser

635 000

Övr hamnavgifter

230 000

Emma

280 000

Bidrag

54 00

Övriga intäkter
Summa intäkter

130 000
1 652 000

Kostnader
Varuinköp

-53 000

Hyror/arrenden

-25 000

Förbr mtrl/inv

-43 000

Elkostnader

-115 000

Försäkringar

-76 000

Rep och UH, markanl

-137 000

Rep och UH, fordon/båtar/inv

-60 000

Förbundsavgifter

-102 000

Personal

-521 000

Övriga kostnader

-231 000

Summa kostnader
Avskrivningar

-1 363 000
-265 000

Finansiella intäkter/kostnader

-8 000

Avsättning/återföring båtfond
Årets resultat

16 000
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Seglingssektionen
Sektionsstyrelse: Ordf. Karl-Gösta Naenfeldt, Jolleansvarig Roger Törnström, Bengt
Skörelid, Dag Lindström, Jan Bengtsson, Kjell Krantz, Anders Rystedt, Bert Larsson och
Fredrik Svennberg.
Jollesegling har erbjudits vid Bångs på måndagar och torsdagar under maj - juni och på
tisdagar och torsdagar under augusti – september.
Träningstillfällena har varit beroende av föräldraengagemang då vi inte haft tillgång
till utbildade ledare/tränare. Björn Petterson har under hösten förtjänstfullt hållit igång
jolleseglandet med hjälp av Pär Lundvik.
Det har i huvudsak seglats i föreningens Optimister. Även Trissjolle och 2,4 (minitolva)
har varit tillgängliga.
DM för Optimister arrangerades i samband med säsongsavslut vid Bångs lördag den 29
september tillsammans med Gefle SS. Totalt 9(2) deltagare från de båda klubbarna kom
till start. Thure Lundvik erövrade bronsmedaljen vilken han mottog vid Gästriklands SF
årsmöte. Resultat redovisas separat.
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 separat.)
• Vårdistansen, 3 (4) båtar deltog.
• Västerfjärdsdistansen, 3 (4) båtar deltog.
• Serien, 8 (7) tävlingstillfällen, totalt 5 (8) båtar deltog.
• Höstseglingen 3 (3) båtar deltog.
DM för IF-båt arrangerades den 16 september. 4 (5) IF-båtar, alla från SSS, kom till
start. Endast 2 seglingar genomfördes då vädergudarna bjöd på vindar runt 15 m/s med
överbelastade besättningar och båtar. DM-mästare blev Kjell Krantz/Anton Anetorn.
Serien har seglats onsdagkvällar på Sandviksfjärden med start och mål utanför
Stenbryggan.
Alla klubbkappseglingar samt DM för IF-båt har utgått från Stenbryggan med Kjell Krantz
som ansvarig.
Endast IF-båtar har deltagit i klubbkappseglingarna.

Fortsättning sid 12
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Lars Möller erövrade inteckning i SSS vandringspriser: Lönn & Söners Vandringspris och
Seglarväns Vandringpris. Inteckning i Könnickabunkern som det seglas om i Serien, togs av
Kjell Krantz.
Utanför Storsjön har Johan Wijk och Hans Wiberg deltagit med sina Finnjollar.
Vid SM seglingarna blev Johan 4:a och Hans 20:de av totalt 23 startande.
I Finnjollarnas Svergecup med 4 deltävlingar placerade sig Johan på plats 16 och Hans på
plats 17 av totalt 36 startande.
Tack till föräldrar och övriga som gör våra aktiviteter möjliga.
Seglarhälningar i november 2012
Karl-Gösta Naenfeldt

Kappseglingsresultat 2012
DM Optimist, Gästrikland 2012
Namn

Född

Klubb

Placering

R1

R2

R3

R4

Erik Wahlberg

2002

David Wahlberg

2004

GSS

1

1

1

1

1

GSS

2

3

Ture Lundvik

2001

SaSS

3

2

Simon Larsen

2001

GSS

Linus Tagesson

2002

GSS

Elin Tagesson

2000

GSS

6

Isabel Pettersson

2002

SaSS

7

7

7

Melker Landblom

2003

SaSS

8

6

8

Holger Lundvik

2003

SaSS

9

Namn

Båttyp

Kjell Krantz

Vårdistansen

Serien

2

R5

R6

2

2

Totalt
4

3

2

4

2

3

4

3

12

5

5

4

3

5

17

5

6

23

6

3

9

6
4

5

Västerfj.distansen

8

Storsjödagen

Höstseglingen

10

6

24

7

7

28

8

9

30

DM IF-båt

DNC

1

1

1

1

2

2

3

Lars Möller

IF-båt

1

2

KG Naenfeldt

IF-båt

3

3

3

DNC

2

D Lindström

IF-båt

2

3

DNC

3

4

A Rystedt

IF-båt

DNC

4

DNC

DNC

DNC
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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.
Så är det då dags att summera ett år igen, när man sitter så här och ser på de resultat
klubbens aktiva åkare gjort under året häpnar man! Det känns som man är många år
tillbaka igen då Sandviken också tog storslam ute på arenorna.
Eller vad sägs om att på DM tog klubben hem DM-segern samt att alla våra fyra åkare,
Jimmie Westlund med sonen Charlie, Oscar Frisendahl och Martin Jacksson vann allt (!)
i respektive klass. Det innebär att de tog varsitt DM-guld i slalom, hopp, trick och så då
naturligtvis i kombination! Inte nog med detta, Charlie vann både slalom och trick-cupen i
Mellansvenska distriktets regi. I samma cup gjorde dessutom Charlies lillebror Elliot (6 år)
tävlingsdebut och pappa Jimmie tog hem slalom och trick-cupen för Oldboys. Bara tanken
på att lilla Jimmie nu tävlar i klass Oldboys och har två söner på arenorna får mig att bäva
inför min egen ålder. Inte heller här var våra övriga deltagare lottlösa utan trogen de gamla
traditioner vi nu dammat av igen, vann gjorde även Oscar och Martin naturligtvis sina
klasser i mellansvenska cupen..
Den rikstäckande cupen, kallad Delfincupen, åktes även den och här var det Charlie
som via seger i slalom och en andraplats i trick lyckades ta en delad första plats i
kombinationen. Detta gjort av en sektion som numera inte tränar på samma villkor
som våra konkurrenter, då vår anläggning varken har lugnt vatten eller ändamålsenliga
faciliteter i övrigt.
Våra företagsbesök har försiktigt kommit igång igen men sommaren gjorde att den
förväntade anstormningen uteblev. Det kanske var tur då delar av vår anläggning inte mår
så bra, bryggan har farit illa av isen föregående vinter och måste åtgärdas, en dyr historia.
Även vår klubbstuga skulle må bra av en ansiktslyftning och lite ström! Vi drömmer om el
ut till vår anläggning, vad enkelt allt skulle vara.
Sammanfattningsvis, en bra sommar på arenorna men en sämre på anläggningen dock är
träningsviljan på topp fortfarande.
Carl-Åke Nilsson
Ordförande SSS vattenskidor
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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.
Vårt båthus i Trebo används av medlemmar till förvaring av privata kanoter.
Under våren och försommaren arrangerades prova - på kvällar torsdagar med många
deltagare. Ur detta utvecklades en träningsgrupp som fortsatt att paddla under sommar och
höst. Gruppen har bestått av cirka 10 paddlare. De flesta i denna grupp är nya medlemmar
som tillfört energi i sektionens arbete.
Den 25 augusti arrangerade sektionen en nationell tävling vid Sörtuttsbadet.
”Storsjöpaddeln”, som tävlingen döptes till, samlade 25 deltagare. Tävlingen blev en succé
inte minst tack vare fint väder och gott samarbete med motorbåtsektionen som ska ha ett
tack för sin insats. Vi drog även nyttiga lärdomar inför 2013 års jubileumstävling vilken vi
siktar på ska kunna ha minst dubbelt så många deltagare.
Årets tävlingssäsong har blivit något rumphuggen då föreningens ”Grand Old Man”, Hans
Skoog, varit sjuk stora delar av sommaren. Hans har dock kunnat delta vid en nationell
tävling i Jönköping där han vann både korta och långa distansen. Hans deltog även i
Nordiska Mästerskapen för Oldboys och knep där en bronsplakett i K-2.
Sektionen har under årets säsong utvecklat sin verksamhet och fått in nya krafter. Vi ser
därför framtiden an med tillförsikt.
Sandvikens SS Kanotsektion
Mikael Rosén
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Motorbåtsektionen
Styrelsen har under året bestått av Anders Olsson, Mats Eriksson, Anders Carlsson , Stefan
Qvist, Håkan Bergren,
Trotts en sommar med mycket regn dåligt med sol & värme så har vi i motorbåtsektionen
utfört ett antal aktiviteter som varit relativt välbesökta!
Vårvintern började med en navigationskurs ute vid klubbhuset i Bångs med Carl-Åke
Nilsson som kursledare och blev väldigt välbesökt där vi hade ca 20 personer under 5
torsdagskvällar, Förövrigt så har vårt samarbete med Forsbacka motorbåtklubb fortsatt på
ett mycket positivt sätt där vi under sommaren haft ett antal tävlingar i distans , orientering
och båtbingo. Sommaren avslutade som det tidigare gjort med en fantastisk uppslutning
med båtar och med Emma i spetts vid vår Lyskväll sista lördagen i augusti, Enligt vad säkra
källor sagt så räknades det till ÖVER 100 Båtar under paraden vilket ju är helt fantastiskt!!
Med vänlig hälsning
Anders Olsson

Foto Kenneth Lundkvist
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Emma
Vid den planerade renoveringen av byte av fönster visade det sig att bågarna var i så dåligt
skick att vi valde helt nya i vitmålad aluminium med härdat säkerhetsglas. De är av samma
typ som på bussar och det möjliggör evakuering genom att slå ut ett fönster. Glaset blir
som smulor och skärskador undviks. Stora delar av trä runt fönstren var också i dåligt
skick och fick tillsammans med nya fönsterbleck bytas ut. Det fixade Trebos mångsysslare
Tommy med bravur.
Emma fick nya högre räcken och grindar med stålnät vilket är ett nytt krav för att
passagerare skall få vistas på för- och akterdäck.
Nytt krav för i år var även ett lastmärke midskepps på var sida om skrovet. Efter övrig
vårrust med målning samt motorservice av Johan Wiberg sjösattes Emma den 17 maj.
Två kvällar vecka 13 samlades Emmas skeppare vid Bångs för Röda Korsets utbildning
”Första hjälpen / hjärt och lungräddning”. Utbildningen är ett nytt krav för skeppare och
gäller i 5år.
Den 21maj kördes den första charterturen med Sandvik som kund.
Årets skeppare var Carl-Åke Nilsson, Freddie Johansson, Fredrik Stake, Jonas Åström, Leif
Sjökvist, Lennart Lennholm, Martin Lindfors och Mats Aakre.
Vecka 26 t.o.m. 32 gick Emma enligt turlista som tidigare år. Båtvärdar/säkerhetsbesättning
var i år Beatrice och Jonna. Fredrik Stake höll årets säkerhetsgenomgång.
Trots sommarens inte allt för vackra väder var passagerarantalet bra. Kanske valdes en
Emmatur istället för badstranden.
Lyskvällen 25 augusti navigerade Carl-Åke säkert genom farlederna i augustimörkret.
Uppslutningen blev enorm med en lång ”svans” av båtar med tända lanternor. Det var fullt
antal passagerare och för att dom skall se ljusen på land och öar var salongsbelysningen
släckt. Kommande år skall akterlanternan flyttas akteröver och kanske några andra
ljusarrangemang skulle göra Emma mer synlig.
Den 25 september torrsattes Emma och diverse förbättringar planeras.
Leif Sjökvist
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Hamnsektion
Personal
Egna anställda; 2 st, arbetsförmedlingen; 1 st och från arbetsmarknadscentrum 1st.
Vi har under året haft ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens
arbetsmarknadscentrum.
Utförda arbeten
• Besiktning av kranar och lyftutrustning har utförts.
• Genomgång och målning av kranarna.
• Kommunalt vatten och avlopp har installerats i personalutrymmen vid Stenbryggan,
i övrigt behålles sommarvattnet.
• Markplanering för båtvagnar och vinterplatser.
• Lagning av vägar med asfaltkross, efter grävningar och sättningar
Städdagar
Den 14 juni genomfördes allmän städdag. Röjning av buskar, sly och vass i hamnarna har
utförts.
Vid Trebo har övergivna båtar anmälts som hittegods och skall skrotas eller säljas, detta
kommer bli en återkommande åtgärd i hamnarna.
Bensinförsäljning
Under sommaren har 21 000 liter sålts vilket är är bra trots den dåliga sommaren.
Allmänt
Max 3 knop i hamnarna.
Tyvärr kan vi konstatera att maxfarten på 3 knop i hamnarna inte respekteras av alla.
Hastigheter över 3 knop ger högre vågsvall som är en säkerhetsrisk och kan medföra
skador på andra båtar.
Uppställda båtvagnar och pallningsmaterial skall märkas varaktigt med namn och
telefonnummer på ägaren.

Foto Kenneth Lundkvist
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Nautiskt nytt
Säsongen 2012 startade tidigt för prickningsgruppen, redan den 1 maj
lastades DooLittle med prickar som skulle ersätta de äldre målade både på
Västerfjärden och på Östra Fjärden. I och med de prickar som vi satte ut
2012 så har sågott som samtliga av Storsjöns 94 sjömärken bytts ut.
Under juni månad har även nya solcellsdrivna fyrar ersatt de äldre vid
Gunnarudde, Långön, Norrtutt och vid Stenbryggan.
Under båtsäsongen 2012 har vi i prickningsgruppen inte mottagit någon anmälan om att prick saknats eller varit felplacerad något som vi är glada över.
Prickar 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.

Foto Lars Möller

18

ÅRSREDOVISNING 2012

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 11 uteblivet det innebär nästan 99% 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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Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps
årsmötet 19 februari 2013
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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