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Verksamhetsberättelse 2013 
 

Styrelsen för Strängnäs Segelsällskap avger följande verksamhetsberättelse för Sällskapets 95:e 
verksamhetsår. 
 
Sällskapet har under året bestått av 422 medlemar, varav 23 under 20 år. Antalet båtar uppgick till 
257, fördelade på 126 segelbåtar, 128 motorbåtar samt 3 motorseglare. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande   Rolf Carlson 
Vice ordförande  Jonas Svensson 
Sekreterare   Karl-Åke Borg 
Kassör   Bengt Löfgren 
Ledamot   Vakant 
Ledare Kölbåtsgruppen  Ludvig Axling 
Ledare Jollegruppen  Mattias Cederholm 
Ledare Motorbåtsgruppen  Fredrik Meijer 
Ledare Slipgruppen  Fredrik Bernström 
Ledare Askholmsgruppen  Robert Nilsson 
Ledare Kommunikationsgruppen Tommi Rotonen 
Ledare Festgruppen  Stefan Fagerberg 
 
Övriga gruppledare: 
Utprickningsgruppen  Per-Olov Kvick 
Klubbhuset Båtudden  Staffan Kälvesten 
   Peter Marnell 
Revisorer: 
Ingrid Fyrebo 
Håkan Larsson 
 
Följande möten har genomförts: 
12 ordinarie.  
 
Sällskapet har varit anslutet till Svenska Båtunionen via Mälarens Båtförbund, Riksidrottsförbundet 
via Svenska Seglarförbundet och Svenska Isseglarförbundet, Västra Mälarens Lagkapp samt 
Strängnäs Idrottsallians. 
 
Verksamhetsberättelser från de olika grupperna redovisas separat liksom revision och bokslut. 
 
De nya stadgarna som sjösattes inför verksamhetsåret 2012 prioriterar säkerhet, miljöhänsyn och 
delaktighet inom SSS:s alla aktiviteter. Initiativ har därför tagits vad gäller bl.a. brandsäkerhet och 
elinstallationer.  
 
En översyn och utbildningar har genomförts vad gäller förfaringssätt och hantering av sjösättnings- 
och upptagningsfrågor. 
 



Sällskapet har representerats vid möten med kommunen beträffande policyfrågor – särskilt centrering 
av vinterförvaring till Löt. 
 
Sällskapet har deltagit i möten med BK Gripen vad gäller medlemsfrågor.   
 
Renoveringsarbeten med södra piren på Askholmen inleddes. 
 
Styrelsen framför sitt tack till Sällskapets medlemmar och grupper för mycket goda insatser vad gäller 
tränings- och tävlingsverksamhet, nedlagt arbete och funktionärskap, intresse och engagemang för 
våra aktiviteter samt inte minst för underhåll av våra anläggningar.  
 
För styrelsen 
Rolf Carlson, ordf.  
 

Askholmsgruppen  
 

Askholmen är Strängnäs Segel Sällskaps klubbholme. Den köptes av sällskapet 1930. Askholmen 
hålls i skick av Askholmsgruppen och sällskapets medlemmar. All upprustning och skötsel görs med 
våra egna medel.  
Säsongen 2013 var Askholmen, som alltid, välbesökt. Detta av andra båtklubbar, eskadrar och inte 
minst, av våra egna medlemmar. Bastu, grillpaviljong, grönytor, klubbstuga och den nya mulltoaletten 
har använts flitigt under sommaren. Speciellt klubbstugan har varit populär för besökande eskadrar 
som har fått tak över huvudet vid kvällsarrangemang.  
Höst- och vårstädning på Askholmen utförs som arbetsplikt. Att vi kan hålla vår klubbholme i bra 
skick kräver insatser från våra medlemmar. Midsommarfirande och kräftskiva på Askholmen, 
arrangeras av sällskapets festkommitté, med ett alltid lika lyckat resultat. 
 
Under verksamhetsåret har följande personer varit valda till Askholmsgruppen: 
 
Thomas Järhammer 
Hans Johansson 
Ove Magnusson 
Lasse Johansson 
Nicklas Lundström 
Mattias Rönn 
Robert Nilsson 
Björn Krantz 
 
Under året har Askholmen haft följande verksamhet: 
Förutom de årligen återkommande arbetsuppgifterna såsom gräsklippning, trädfällning, höst- och 
vårstädning, latrinhantering, vedhuggning och allmän skötsel av byggnader har stort arbete lagts ned 
på det välbehövliga bytet av ledverken och kättingar på pontonbryggan. 
De läckande brunnslocken har demonterats och återmonterats med ny tätning för att minska risken för 
vattenfyllning av pontonen. 
Södra piren har renoverats med ny spont och ett man har börjat lägga ett nytt brygg däck. Det jobbet 
kommer att åter upptas till våren. 
 
Björn Krantz 



Slipgruppen 
Ordningsställt slipområde, körvägar + spolplats med hjälp av MOAB Entreprenad. 
Tömning och flyttning av mastskjul. 
Färdigställande av redskapsbod för kärror mm. 
Bortforsling av båtvrak. 
Reparation av IH-traktor grenrör + omkoppling startspärr, service mm. 
Anförskaffning av efterlängtad hetvattentvätt. 
 
Andres Östberg 
 
 

Motorbåtsgruppen  
13 April var det prylmarknad Båtudden. Klent intresse vilket gör att denna aktivitet kommer att utgå 
till 2014 
7-9 juni Motorbåtseskader till Vega sällskapets klubbholme Granskär. Fler deltagare för varje år vilket 
gör att vi fortsätter med samma koncept. 
Höstens studiebesök blev flyttat till 2 februari 2014. Besöket vart fullbelagt och intresset stort. 
Tidpunkten kanske var en bidragande orsak till det. Vilket kan vara bra att tänka på till näst 
kommande år. 
Evenemangskalendern uppdaterades i början av säsongen.  
Motorbåtsgruppen utökades med en medlem till, så nu består gruppen av: Fredrik Meijer gruppledare, 
Stigbjörn Ågren vicegruppledare, Rune Olaussen. 
 
Fredrik Meijer 
 
 

Jollegruppen  
Under året har jollegruppen genomfört och deltagit i ett flertal arrangemang så som poängsegling 
(vår/höst), sörmlandscup, regionskval för optimister, elitserie för e-jollar, GP och NM för Zoom8. 
Under JSM 2013 i Arendal deltog 1 st Zoom8:or, 1 st e-jolle och vi hade även besättning med på en 
RS-Feva. Alla gjorde ett kanonarbete jollarna. Vi hade 2 st jolleseglare representerade i SM för RS-
Feva i 2 st olika jollar.  
Gruppens seglare består av 15 Optimist grön och blå/ röd, 3 st Zoom8, 2 st E-jollar, 1 st Laser. 
Segelsäsongen har pågått fro m april till oktober. Vi har haft jolleträningar på tisdagar och 
poängseglingar på torsdagar. Flera av våra ungdomar har även deltagit i kölbåtsgruppens 
onsdagsseglingar. 2 st ungdomsbesättningar var och seglade WSS Höstkroken i september i kölbåtar. 
Team Fore blev tilldelade årets talang 2013 för killar efter deras seglingsframgångar under året. Måns 
Gustafsson blev tilldelad årets juniorseglare av Sörmlands Seglarförbund.  
Under sommaren har vi arrangerat 2 st seglarskolor, dagläger. Den ena var för nybörjare och den andra 
var fortsättningsgrupp. Ledare för seglarskolan var våra suveräna ungdomar Simon Cederholm, Elias 
Rundgren, Jonathan Lundström, Daniel Pettersson och Måns Gustafsson. Vi har under året arrangerat 
en sörmlandscup med 43 st deltagande jolleseglare. Höstsäsongen avslutades med en avslutningsfest 
för alla jolleseglare med familjer.  
Vi har också under året haft seglare representerade inom Ice-optimist på JVM i Nida och SM i 
Strängnäs. 
Gruppen har under året genomfört 3 st planeringsmöten.  
 
Mattias Cederholm 



Festgruppen  
Festgruppen har under verksamhetsåret 2013 ansvarat för att anordna sällskapets programlagda fester. 
Därutöver har vi också ordnat servering och förtäring vid klubbmöten, styrelsemöten och andra träffar. 
Aktiviteterna har kunnat genomföras utan att överskrida givna budgetramar. 
Midsommarfesten är något av huvudfest för sällskapet. Även år 2013 var festen välbesökt, och 
programpunkterna följde de senaste decenniernas uppskattade traditionsmönster. 
Kräftskivan var som vanligt samordnad med Askholmsseglingen och Ragata Race en augustihelg.  
Även här uppstod gemytlig trivsel, och vi i festgruppen har uppfattningen att gästerna var mycket 
nöjda. 
Höstfesten i stugan på Båtudden gav detta år sken av att gästerna helt oväntat befann sig på Göta 
Kanal, med diverse slusslekar och annat. Ett drygt 60-tal gäster deltog i aktiviteten som avslutades 
med dans och bussfärd mot Strängnäs. 
Festgruppen vill själva sända ett tack till Askholmsgruppen och till klubbhusfogdarna. Dessa kamrater 
håller ju oss med hårdvaran – vår ö och våra två klubbhus som har en central roll i festandet. 
 
Stefan Fagerberg 
 
 

Kommunikationsgruppen 
Gruppen har under året bistått den övriga verksamheten genom att stötta kommunikationen mellan 
medlemmarna samt Sällskapets grupper och funktionärer. 
Under året har 144 nyhetsnotiser publicerats på vår hemsida av såväl gruppfunktionärer och 
kommunikationsgruppen. Vi har även sett till att hemsidans mjukvara konstant har varit uppdaterad. 
Årets upplaga av Bränningen var den första någonsin med färgtryck. Ett stort arbete har lagts ner på att 
modernisera tidningens formgivning, men även på att uppdatera annonsörernas material till fyrfärg. 
Annonspriserna har justerats uppåt för att delvis kompensera för en ökad tryckkostnad. Tre nummer 
har getts ut planenligt. 
Under hösten genomfördes en uppskattad informationsträff för nya medlemmar enligt samma upplägg 
som under 2012. 
Vi har under hösten påbörjat arbetet med att katalogisera föreningens arkiv. Detta projekt har fått 
namnet ”Mål 100”, då vi siktar på att vara klara med arbetet innan Sällskapets hundraårsjubileum 
2019. En betydande mängd gammal smalfilm har förts över till digitala media för arkivering och 
vidare bearbetning. En viss avvikelse av utfall mot budget kan noteras på grund av ökade kostnader 
för digitaliseringen. 
 
Tommi Rotonen 
 

Kölbåtsgruppen  
 
Kölbåtsgruppen 2013 var: Ludvig Axling, Anton Axling, Kjell Waltersson, Bo Lord, Kristoffer 
Holtin, Pete Bamforth och Mikael Pettersson. 
Vi har arrangerat följande kappseglingar; Vårcup, Nationaldagssegling, Ragata Race, 
Askholmsseglingen, Höstcup och Slutseglingen. 
 
Ludvig Axling 



2 0 1 3
B U D G E T U T F A L L
KOSTNADER INTÄKTER   Urval av

  poster
GEMENSAMMA INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER 275 000 261 150
INTRÄDESAVGIFTER 36 000 55 000
SLIPAVGIFTER 350 000 332 472

661 000 648 622

GRUPPERNAS RESULTAT
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN -22 000 -24 773
FESTGRUPPEN -10 000 -7 124
KÖLBÅTSGRUPPEN -32 000 -10 737
MOTORBÅTSGRUPPEN -4 000 -112
JOLLEGRUPPEN -41 000 -29 054
ASKHOLMSGRUPPEN -330 000 -402 813
SLIPGRUPPEN inkl el o va -201 000 -242 939
FARLEDSGRUPPEN -4 000 -3 394
KLUBBSTUGAN inkl el. -69 000 -42 893

-713 000 -763 839

GEMENSAMMA POSTER -101 000 -163 445

R E S U L T A T     underskott 153 000 -278 662

TOTALT -661 000 661 000

Ingående likvida medel    644 678
Årets kassaflöde minus -246 637
Utgående likvida medel 398 041



Utskriven: 2014-03-02 15:24:47

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2013-01-01 - 2013-12-31

Senaste ver.nr: A397

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

112 500,00 112 500,00 -2 500,00 110 000,001110 Byggnader

135 000,00 135 000,00 -3 000,00 132 000,001111 Klubbstugan Båtudden

147 700,00 147 700,00 -6 300,00 141 400,001131 Mark Askholmen

103 497,00 103 497,00 -31 631,00 71 866,001221 Inventarier

S:a Materiella anläggningstillgångar 498 697,00 498 697,00 -43 431,00 455 266,00

S:a Anläggningstillgångar 455 266,00-43 431,00498 697,00498 697,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

52 025,00 52 025,00 3 560,00 55 585,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 52 025,00 52 025,00 3 560,00 55 585,00

Kortfristiga fordringar

14 393,00 14 393,00 -12 393,00 2 000,001680 Andra kortfristiga fordringar

S:a Kortfristiga fordringar 14 393,00 14 393,00 -12 393,00 2 000,00

Kassa och bank

36 259,28 36 259,28 -1 311,68 34 947,601930 Checkräkningskonto

608 418,67 608 418,67 -495 325,25 113 093,421940 Bank

0,00 0,00 250 000,00 250 000,001941 Fasträntekonto

S:a Kassa och bank 644 677,95 644 677,95 -246 636,93 398 041,02

S:a Omsättningstillgångar 455 626,02-255 469,93711 095,95711 095,95

S:a TILLGÅNGAR 910 892,02-298 900,931 209 792,951 209 792,95

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-573 807,48 -573 807,48 139 330,96 -434 476,522091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -573 807,48 -573 807,48 139 330,96 -434 476,52

S:a Eget kapital -434 476,52139 330,96-573 807,48-573 807,48

Sida 1  (2)



Utskriven: 2014-03-02 15:24:47

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2013-01-01 - 2013-12-31

Senaste ver.nr: A397

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,002290 Övriga avsättningar

-573 807,47 -573 807,47 139 330,97 -434 476,502299 Disp. medel för kommande kostnader

S:a Avsättningar -573 807,47 -573 807,47 114 330,97 -459 476,50

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -459 476,50114 330,97-573 807,47-573 807,47

Skulder

Kortfristiga skulder

-62 178,00 -62 178,00 45 239,00 -16 939,002440 Leverantörsskulder

S:a Kortfristiga skulder -62 178,00 -62 178,00 45 239,00 -16 939,00

S:a Skulder -16 939,0045 239,00-62 178,00-62 178,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-910 892,02298 900,93-1 209 792,95-1 209 792,95

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00

Sida 2  (2)
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