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3. Fastställande av röstlängd för mötet  

4. Frågan om mötet är behörigt utlyst  

5. Fastställande av dagordning  

6. Val av protokolljusterare och rösträknare  
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för senaste kalenderåret  

8. Revisorernas berättelse  

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Beslut om hedersmedlem och uppvaktning  

11. Förslag till beslut från styrelsen 

Kompletteringsval; Gruppledare slipgruppen 

 Funktionär kommunikationsgruppen 

12. Motioner  

a. El-winch till mastkran 

b. Rörelsekänslig belysning till hela slipområdet 

13. Information från styrelsen och andra förtroendevalda 

14. Övriga frågor som ej ska föranleda beslut  

15. Avslut  
 

Styrelsen  2015-03-14 



Verksamhetsberättelse 2014 
 

Styrelsen för Strängnäs Segelsällskap avger följande verksamhetsberättelse för Sällskapets 96:e 
verksamhetsår. 
 
Sällskapet har under året bestått av 468 medlemar, varav 29 under 20 år. Antalet båtar uppgick till 
288, fördelade på 134 segelbåtar, 147 motorbåtar, 6  motorseglare samt 1 segeljolle. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande   Rolf Carlson 
Vice ordförande  Jonas Svensson 
Sekreterare   Karl-Åke Borg 
Kassör   Bengt Löfgren 
Ledamot   Vakant 
Ledare Kölbåtsgruppen  Kjell Waltersson 
Ledare Jollegruppen  Mattias Cederholm 
Ledare Motorbåtsgruppen  Fredrik Meijer 
Ledare Slipgruppen  Fredrik Bernström 
Ledare Askholmsgruppen  Björn Krantz 
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: 
10 ordinarie.  
 
Sällskapet har varit anslutet till Svenska Båtunionen via Mälarens Båtförbund, Riksidrottsförbundet 
via Svenska Seglarförbundet och Svenska Isseglingsförbundet, 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.  
 
Omfattande markarbeten har utförts genom Slipgruppens försorg för att möta behovet av fler 
vinterförvaringsplatser. Provisoriska spolplattor inrättades. 
 
Sällskapet välkomnade ett 40-tal nya medlemmar varav ca hälften från BK Gripen. 
 
Årets höstfest med 60-talsprofil blev en stor succé. 
 



Isseglarna fortsatte att sätta Sällskapet på kartan genom representation och goda resultat i nationella 
och internationella mästerskap. 
 
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.  
 
 

Motorbåtsgruppen  

Året inleddes med besök på VTS Södertälje den 2 februari detta evenemang blev fullbokat. 
Där fick vi guidning runt i huset vid Södertäljekanal. Där finns VTS-operatörer, 
lotsbeställning och bro/sluss operatörer. 

Avrostningen den 25 maj blev inställt då ingen hade anmält sig. Där hade vi planerat för 
båtmanövrering, manöverbord övningar och förtöjningstips. 

Motorbåtseskader 13-15 juni till Enköping. Där vart det en blåsig färd mot Sveriges närmaste 
stad. Där åkte vi turisttåg med guide runt i stadens alla vackra parker. Middag intogs på 
Hamnmagasinet. Söndagen avslutade med hemgång i egen takt. 

En nyrekrytering blev till under hösten i Peter Enbom som blev invald till 2015 i 
motorbåtsgruppen. 

Fredrik Meijer 
Ledare Motorbåtsgruppen 
 

Slipgruppen 
 
Under året har slipgruppen organiserat Sällskapets ordinarie sjö- och torrsättningar. 
Sällskapets traktorer och annan utrustning har underhållits enligt plan. 
 
Nyckelserierna för olika funktioner har setts över och vissa lås har bytts ut. 
Ett flertal lås har behövts nyanskaffas eftersom de förstörts vid inbrott/inbrottsförsök. 
 
Markarbetena för de nya båtuppställningsplatserna på det utvidgade slipområdet har avslutas 
och el/vatten har dragits fram. Planering av omflyttning av båtar till det nya området har 
påbörjats och beräknas slutföras under sommaren 2015. 
 
Sedvanlig inspektion av bockkranen har utförts utan anmärkning. 
 

  



Festgruppen 

Under 2014 har festgruppen anordnat och genomfört sällskapets tre årliga fester. Två av dessa 
utspelade sig på Askholmen under båtsäsongen – midsommarfesten samt kräftskivan i 
augusti. Bägge evenemangen var i vanlig ordning välbesökta, och kunde genomföras under 
gott humör i nära samarbete med vår uppskattade organisationspartner Askholmsgruppen. 

Höstfesten i november utspelade sig traditionsenligt i klubbstugan vid Båtudden, Löt. Denna 
gång hade gästerna inbjudits att vara med om en 60-talsfest. Temat var uppenbarligen 
uppskattat, och vi i festgruppen hade glädjen att räkna in drygt 70 deltagare, vilket är en 
märkbar ökning i förhållande till de två, tre senaste åren. 

Vi har också ansvarat för servering och förtäring vid klubbmöten och styrelsemöten. 

2014 års verksamhet i festgruppen har genomförts inom lagda budgetramar, och vi i gruppen 
sänder ett varmt tack till medlemmar och funktionärer som hjälpt oss på vägen. Allt från 
praktiska insatser vid festerna, till att hålla oss och våra gäster med en fin klubbstuga och en 
trivsam och ändamålsenlig klubbholme. 

Stefan Fagerberg 
Ledare Festgruppen 

Kölbåtsgruppen 

Kurs i ”Kappseglingsregler för alla” genomfördes en måndagskväll i april i klubbhuset, 
Löt. Kursen gavs tillsammans med jollegruppen. Kursledare var Björn Sandberg en rutinerad 
seglingsdomare med bred erfarenhet. 
 
Under våren genomfördes fem kvällsseglingar i vårcupen och nationaldagsseglingen. 
 
Under hösten genomfördes Ragata Race, Askholmsseglingen, Selarö runt, fem 
kvällsseglingar i höstcupen samt samkörning av kommunmästerskap och slutsegling.  
Höstcup 5 onsdagar. 
 
Kjell Waltersson 
Ledare Kölbåtsgruppen 
 
 

Jollegruppen 

Under vår och höstsäsong har jollegruppen bedrivit träningar på tisdags- och torsdagskvällar. 
Ungdomarna har deltagit i jolleregattor i södermanland upp till regionskval och rikskval och 
även junior-SM. Strängnäs var representerade i EM för e-jolle och NM för 29-er.  

Under isseglingssäsongen deltog jollegruppen i rankingsegling, junior-vm för iceoptimist och 
DN. Vi hade även en deltagare med på VM för DN. Strängnäs Segelsällskap köpte under 
säsongen in en Ice-optimist för bidrag som vi har fått genom idrottslyftet. 

I augusti ordnades 2 veckor sommarseglarskola för nybörjare. De äldre ungdomarna 
anordnade detta med bravur.  

Året avslutades med avslutningsfest och pepparkaksbak. 

Mattias Cederholm 
Ledare Jollegruppen 



 
 

Kommunikationsgruppen 

Gruppen har under året bistått den övriga verksamheten genom att stötta kommunikationen 
mellan medlemmarna samt Sällskapets grupper och funktionärer. 

Tre nummer av Bränningen har getts ut enligt det nya utseendet som hade premiär 2013. 
Denna har möjliggjorts av såväl bidrag från medlemmar och annonsörer. 

Under året har 104 nyhetsnotiser publicerats på vår hemsida av såväl gruppfunktionärer och 
oss själva. Kommunikationsgruppen har även sett till att hemsidans mjukvara konstant har 
varit uppdaterad och fungerande. 

Sedan i april finns även en grupp för kommunikation på Facebook. Här kan medlemmarna 
enkelt lägga upp sina egna meddelanden, dela bilder, eller efterlysa saker. Trots den öppna 
kommunikationsformen har dialogen, med några undantag, varit saklig och bra. 
Officiella nyheter publiceras alltid på den ordinarie hemsidan innan dessa länkas från 
Facebookgruppen. 

I samband med starten av Facebookgruppen gjorde vi även en översyn och anpassning av 
”Policy för SSS hemsida och sociala medier”. 

En uppskattad informationsträff för nya medlemmar genomfördes i slutet av Augusti. 

Ett visst arbete med ”Mål 100”, sammanställningen av musealt material, har bedrivits under 
året. Mycket material kvarstår att katalogisera. 

Tommi Rotonen 
Ledare Kommunikationsgruppen 
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B U D G E T U T F A L L
KOSTNADER INTÄKTER   Urval av

  poster
GEMENSAMMA INTÄKTER

MEDLEMSAVGIFTER 260 000 283 450

INTRÄDESAVGIFTER 40 000 87 500

SLIPAVGIFTER 350 000 398 269

650 000 769 219

GRUPPERNAS RESULTAT

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN -24 000 -24 040

FESTGRUPPEN -10 000 -5 473

KÖLBÅTSGRUPPEN -27 000 -6 768

MOTORBÅTSGRUPPEN -4 000 -2 705

JOLLEGRUPPEN -50 000 -28 542

ASKHOLMSGRUPPEN -345 000 -156 639

SLIPGRUPPEN inkl el o va -210 000 -304 754

FARLEDSGRUPPEN -4 000 -1 216

KLUBBSTUGAN inkl el. -54 000 -26 290

-728 000 -556 427

GEMENSAMMA POSTER -105 000 -165 440

R E S U L T A T    183 000 Underskott 47 352

TOTALT -650 000 650 000

Ingående likvida medel    398 041

Årets kassaflöde ökning 64 118

Utgående likvida medel 462 159



Utskriven: 2015-02-11 21:09:57

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Senaste ver.nr: A390

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
283 450,00 108,5% 261 150,003021 Medlemsavgifter

87 500,00 159,1% 55 000,003022 Inträdesavgifter

398 269,00 119,8% 332 472,003023 Slipavgifter

13 059,00 116,7% 11 191,003031 Sparbössan Askholmen

0,00 0,0% 4 050,003040 Försäljn tjänst

6 052,00 77,7% 7 784,003041 Eldebitering båthall

4 940,00 159,4% 3 100,003050 Försäljn varor

13 400,00 335,0% 4 000,003060 Medlemsnycklar

1 000,00 - 0,003130 Egna fester/aktiviteter

0,00 0,0% 4 350,003140 Tävlingsverksamhet

24 000,00 123,1% 19 500,003145 Seglarskola

S:a Nettoomsättning 702 597,00831 670,00 118,4%

Förändring av varulager
-6 250,00 -175,6% 3 560,004950 Förändring lager färdiga varor

S:a Förändring av varulager 3 560,00-6 250,00 -175,6%

Övriga rörelseintäkter
5 500,00 183,3% 3 000,003911 Hyresintäkter

13 100,00 93,6% 14 000,003912 Annonsintäkter

31 000,00 688,9% 4 500,003988 Erhållna bidrag från förbund

5 416,80 88,2% 6 140,503989 LOK-stöd

0,00 0,0% 100,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 27 740,5055 016,80 198,3%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 880 436,80 733 897,50120,0%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror
-6 406,00 2482,9% -258,004010 Inköp materiel och varor

0,00 -0,0% -6 341,004060 Medlemsnycklar

-25 425,87 88,1% -28 859,004130 Egna aktiviteter

-200,00 5,2% -3 849,004140 Tävlingsverksamhet

-7 624,00 104,4% -7 300,004145 Seglarskola

-48 826,00 95,6% -51 048,004610 Förbundsavgifter

-5 680,00 67,9% -8 370,004620 Startavgifter

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -106 025,00-94 161,87 88,8%

Bruttovinst 786 274,93 627 872,50125,2%
Övriga externa kostnader

Sida 1  (3)



Utskriven: 2015-02-11 21:09:57

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Senaste ver.nr: A390

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

-5 554,00 101,0% -5 498,005010 Lokalhyra

-24 778,50 91,3% -27 146,725030 Värme

-6 483,00 11,9% -54 434,005060 Städning och renhållning

-708,00 - 0,005070 Reparation/underhåll av lokaler

-22 489,00 74,7% -30 114,005140 Vatten och avlopp

-10 321,00 33,1% -31 197,005170 Rep/underhåll av fastighet

0,00 -0,0% -4 250,005180 Vägkostnader

-194 328,00 450,4% -43 146,005185 Markarbeten

-25 973,55 99,2% -26 185,665310 El för drift

-26 435,00 158,3% -16 700,805390 Övriga bränslen

-80 426,50 226,9% -35 446,005410 Förbrukningsinventarier

-27 238,00 116,7% -23 330,505460 Förbrukningsmaterial

-162 209,00 38,0% -426 836,005500 Reparation och underhåll

0,00 -0,0% -577,005710 Frakt/transp/försäkr varudistr

-1 770,00 - 0,005800 Resekostnader

-1 536,00 103,1% -1 490,005910 Annonsering

-33 691,00 107,9% -31 234,005930 Reklamtrycksaker/direktreklam

-684,00 155,5% -440,006071 Representation, avdragsgill

-8 461,00 212,6% -3 979,006110 Kontorsmateriel

-8 624,50 112,1% -7 693,506250 Postbefordran

-32 382,00 97,4% -33 230,006310 Företagsförsäkringar

-2 196,00 86,1% -2 551,006570 Bankkostnader

0,00 -0,0% -1 769,006970 Tidningar/tidskrifter/facklitt

S:a Övriga externa kostnader -807 248,18-676 288,05 83,8%

Personalkostnader
-14 578,00 139,1% -10 480,007215 Tränarersättningar

-795,00 265,0% -300,007331 Skattefria bilersättningar

-4 215,00 8,8% -47 750,007610 Utbildning

S:a Personalkostnader -58 530,00-19 588,00 33,5%

Avskrivningar
-5 500,00 100,0% -5 500,007821 Avskrivningar på byggnader

-6 300,00 100,0% -6 300,007824 Avskrivn på markanläggningar

-31 631,00 100,0% -31 631,007832 Avskrivn inventarier/verktyg

S:a Avskrivningar -43 431,00-43 431,00 100,0%

S:a Rörelsens kostnader -833 468,92 -1 015 234,1882,1%

Rörelseresultat -16,7%46 967,88 -281 336,68
Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
2 383,95 51,0% 4 674,758300 Ränteintäkter från omstillg

Sida 2  (3)



Utskriven: 2015-02-11 21:09:57

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Senaste ver.nr: A390

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 4 674,752 383,95 51,0%

Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 000,00 100,0% -2 000,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -2 000,00-2 000,00 100,0%

S:a Finansiella poster 383,95 2 674,7514,4%

Resultat efter finansiella poster -17,0%47 351,83 -278 661,93
Resultat före skatt -17,0%47 351,83 -278 661,93
Årets resultat

-47 351,83 -17,0% 278 661,938999 Årets resultat

S:a Årets resultat -47 351,83 278 661,93-17,0%

0,00 0,00-Beräknat resultat:

Sida 3  (3)



Utskriven: 2015-02-11 21:11:08

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Senaste ver.nr: A390

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

110 000,00 110 000,00 -2 500,00 107 500,001110 Byggnader

132 000,00 132 000,00 -3 000,00 129 000,001111 Klubbstugan Båtudden

141 400,00 141 400,00 -6 300,00 135 100,001131 Mark Askholmen

71 866,00 71 866,00 -31 631,00 40 235,001221 Inventarier

S:a Materiella anläggningstillgångar 455 266,00 455 266,00 -43 431,00 411 835,00

S:a Anläggningstillgångar 411 835,00-43 431,00455 266,00455 266,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

55 585,00 55 585,00 -6 250,00 49 335,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 55 585,00 55 585,00 -6 250,00 49 335,00

Kortfristiga fordringar

2 000,00 2 000,00 2 478,00 4 478,001680 Andra kortfristiga fordringar

S:a Kortfristiga fordringar 2 000,00 2 000,00 2 478,00 4 478,00

Kassa och bank

34 947,60 34 947,60 -28 266,12 6 681,481930 Checkräkningskonto

113 093,42 113 093,42 -57 616,05 55 477,371940 Bank

250 000,00 250 000,00 150 000,00 400 000,001941 Fasträntekonto

S:a Kassa och bank 398 041,02 398 041,02 64 117,83 462 158,85

S:a Omsättningstillgångar 515 971,8560 345,83455 626,02455 626,02

S:a TILLGÅNGAR 927 806,8516 914,83910 892,02910 892,02

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-434 476,52 -434 476,52 -23 675,91 -458 152,432091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -434 476,52 -434 476,52 -23 675,91 -458 152,43

S:a Eget kapital -458 152,43-23 675,91-434 476,52-434 476,52

Sida 1  (2)



Utskriven: 2015-02-11 21:11:08

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Senaste ver.nr: A390

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

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

-434 476,50 -434 476,50 -23 675,92 -458 152,422299 Disp. medel för kommande kostnader

S:a Avsättningar -459 476,50 -459 476,50 1 324,08 -458 152,42

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -458 152,421 324,08-459 476,50-459 476,50

Skulder

Kortfristiga skulder

-16 939,00 -16 939,00 5 437,00 -11 502,002440 Leverantörsskulder

S:a Kortfristiga skulder -16 939,00 -16 939,00 5 437,00 -11 502,00

S:a Skulder -11 502,005 437,00-16 939,00-16 939,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-927 806,85-16 914,83-910 892,02-910 892,02

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

Sida 2  (2)



Strängnäs Segelsällskap 
Styrelsen 

Styrelsens förslag på inkomna motioner till Årsmötet 2015. 

 

EL-WINCH TILL MASKRAN 

Styrelsen har under åren flera gånger diskuterat möjligheten att montera elektrisk winch på 
mastkranen. Flera av oss har tunga master. 

För att kunna lyfta de master som vi i dagsläget har i klubben krävs det en ganska stark winch. En 
mast till en typisk 36-fotsbåt väger närmare 200 kg. Om man hanterar dessa el-winchar på ett 
felaktigt sätt kan man orsaka omfattande skador på winch, vajer, mast, båt och i värsta fall människor 
som står nära. 

Styrelsens diskussioner har lett fram till två alternativ: 

1. Montera el-winch och kräv utbildning/körkort för mastkranen.  
Detta kommer troligtvis kraftigt begränsa tillgängligheten till mastkranen för våra 
medlemmar, men göra arbetet lättare för de som får använda den.  

2. Fortsätta handveva. 
Fortsatt enkel tillgänglighet för våra medlemmar, men lite svettigare. 

Styrelsen föreslår att vi ej monterar el-winch i mastkranen. 

 

RÖRELSEKÄNSLIG BELYSNING TILL HELA SLIPOMRÅDET 

Frågan grundar sig i viljan att försöka förhindra stölder och oönskade besök.   
Styrelsen övertygad om att det bara är en tidsfråga innan tjuvarna återkommer, de har bevisligen koll 
på vilken utrustning som förvaras på området. 

Styrelsen har diskuterat olika sätt att minska risken för inbrott och göra det mindre attraktivt för 
kriminella att röra sig på slipen. Styrelsen ställer sig i grunden bakom förslaget att införa belysning på 
området. 

SSS har under vintern även erbjudits att köpa de kameror som BK Gripen har haft på sitt område. Vi 
beslutade att tacka nej då vi tyckte att dessa var dyra, täckte bara ett litet område, kräver tillstånd 
ifrån myndigheter - som vi troligtvis p.g.a. dagens utformning av området inte kan få - och kräver 
support. Vi tror att pengarna och arbetsresurserna kan användas bättre 

Vi tror att vi på kort sikt inte klarar av att hindra buset utan hjälp. Styrelsen har därför beslutat att 
konsultera med ett bevakningsbolag, t.ex. Securitas och G4S, om hur en rondering av området kan 
minska buset.  
I samband med detta antar vi att aktuellt vaktbolag kommer att föreslå vissa ändringar inom 
slipområdet för att minska attraktionskraften att slå till hos oss. Det kan t.ex. handla om en utökad 
belysning, en ”tätare” grind, larm för vissa lokaler – t.ex. traktorgaraget. 
 

Styrelsen föreslår att vi inväntar rekommendationer från vaktbolag och handlar därefter istället för 
att satsa på utökad belysning i dagsläget.  
Om inget samarbete med vaktbolag kan komma till stånd är styrelsen positiv till att utöka 
belysningen i god tid innan höstsäsongen. 
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