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Styrelsen  2017-03-11 



Verksamhetsberättelse 2016 

 

Styrelsen för Strängnäs Segelsällskap avger följande verksamhetsberättelse för Sällskapets 98:e 

verksamhetsår. 

 

Sällskapet har under året bestått av 369 medlemmar. Antalet båtar uppgick till 277, fördelade på 152 

motorbåtar, 121 segelbåtar  samt 4 segeljollar. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande   Rolf Carlson 

Vice ordförande  Jonas Svensson 

Sekreterare   Jan Skoglund 

Kassör   Håkan Larsson 

Ledamot   Vakant 

Ledare Kölbåtsgruppen  Kjell Waltersson 

Ledare Jollegruppen  Jonas Svensson 

Ledare Motorbåtsgruppen  Stigbjörn Ågren 

Ledare Slipgruppen  Mattias Cederholm 

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 

Tomas Lindholm 

Stefan 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. 

Årets resultat påverkas positivt av att faktura från Vattenfall på 197 700:- på elanslutning av 

Askholmen ej har inkommit innan årsskiftet.  

 

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 bevakning,  elsäkerhet, 

fordon och materiel.  

 

Sällskapet deltog som ett av 18 lag i Allsvenskan i segling. 

 



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. 

 

 

Kölbåtsgruppen 

Allsvenskan. Inför årets allsvenska var målsättningen att behålla den allsvenska platsen. Under 2016 

har det seglats fyra regattor med 18 deltagande klubbar. Även i år slutade SSS på plats 13 och behöll 

därigenom sin allsvenska plats. 

Under våren genomfördes sju kvällsseglingar i vårcupen.  

Under hösten genomfördes Ragata Race, Askholmsseglingen, sex kvällsseglingar i höstcupen samt 

slutsegling.  

Prisutdelning för årets seglingar hölls i december på ”The Immortel Highlander”. 

Kölbåtsgruppen 

Kjell Waltersson 

 

Motorbåtsgruppen 

Motorbåtsgruppen  har under året haft ett antal träffar , planerat vinteraktivitet  i form av olika 

studiebesök med anknytning  till Historia  och sjöliv, Eskadrar  mm. 

 

Februari månad  var  det åter dags  för en Vinteraktivitet.  Tillsammans med ett antal medlemmar 

gjordes ett uppskattat besök på Sjöhistoriska Museet med temat Shipping och shopping, dvs  handel  

på världshaven  från urtid  till nutid. Vi passade även att utforska Djurgården  en vacker  vintersöndag. 

Mycket trevligt. 

 

Juni  månad var åter dags för en mycket  uppskattad akivitet , nämligen Motorbåts Eskadern, som 

detta år hade Torparstaden som mål (Båtsällskapet  Lögarängens klubbholme). 

Det var 5:e året  som Eskadern genomfördes med  Fredrik Mejer som eskader ledare. 

Tyvärr så har Fredrik valt att lämna gruppen efter många år. Vi försöker  rekrytera en ersättare  för 

Fredrik, som kan föra Eskader traditionen vidare. 

 

Vidare så anordnade Peter Enbom den årliga propellerbytar träffen ute på  Askholmen, så även i år 

träffades ett antal personer med sina ”Vrålåk” ute  Askholmen för att utbyta olika tips, testa propellrar 

mm, för att få ut max och bästa prestanda ur sina snabbgående flytetyg . 

 

Motorbåtsgruppen 

Stigbjörn Ågren 

 

Festgruppen 

Under 2016 har festgruppen anordnat och genomfört Sällskapets tre schemalagda och 

återkommandefester. Det innebär midsommarfirandet, kräftskivan och höstfesten. Samtliga fester har 

varit välbesökta. 

Gruppen har uppfattningen att deltagande medlemmar har trivts med festerna. Vi själva känner att 

festerna har bidragit till både allmän förnöjelse och till en stärkt föreningskänsla hos deltagarna. 



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

Vi vill även tacka Askholmsgruppen för sedvanlig support med åtskilliga praktiska saker. Tack också 

till ett flertal enskilda medlemmar som på olika sätt hjälpt oss i vårt uppdrag. 

Stefan Fagerberg 

Gruppledare i festgruppen 

  

Slipgruppen 

Slipgruppen har under vår och höst utfört allmänna sjö- och torrsättningar under året. Totalt har 

slipgruppen tagit hand om ca 260 sjö- och torrsättningar under ordinarie sjö- och 

torrsättningstillfällena.  

Slipgruppen har arbetat utifrån framtagna arbetsbeskrivningen. Där är viktigaste uppgiften att 

minimera riskerna för person och egendomsskador inom ramen för verksamhetsområdet och 

uppgiften. 

Inspektion av bockkranen och mastkranen har utförts och de mindre anmärkningarna är åtgärdade. 

Ronderande vakt (med hund) har sett till båtuppställningsområdet Båtudden med oregelbundna 

intervaller. 

Under året har vi haft 3 st gruppmöten. 

 

Slipgruppen genom Mattias Cederholm 

 

Kommunikationsgruppen 

Kommunikationsgruppen har under året bistått den övriga verksamheten genom att stötta 

kommunikationen mellan medlemmarna samt Sällskapets grupper och funktionärer. 

Under året har tre nummer av medlemstidningen Bränningen getts ut.  

Inflödet av material har minskat betydligt jämfört med tidigare år och det har blivit svårt att få in 

relevant och viktig information från grupperna. 

Diskussioner om tidningens framtid har förts under året i Styrelsen, utan några konkreta resultat. 

Under året har 81 nyhetsnotiser publicerats på vår hemsida av såväl andra gruppfunktionärer och 

gruppen, vilket är en blygsam minskning från föregående år. Kommunikationsgruppen har även sett 

till att hemsidans mjukvara konstant har varit uppdaterad och fungerande. 

Aktiviteten på Sällskapets officiella facebook-sida har under året varit både positiv och givande för 

medlemmarna. 

 

De planerade aktiviteterna ”Informationsmöte för nya medlemmar” samt ”Mål 100 – Katalogisering 

av Sällskapets arkiv” har ej genomförts på grund av tidsbrist. 

För kommunikationsgruppen 

Tommi Rotonen 

Gruppledare 

 

Askholmsgruppen 

Askholmen är Strängnäs Segelsällskaps klubbholme. Den köptes av Sällskapet år 1930. Askholmen 

hålls i skick av Askholmsgruppen och Sällskapets medlemmar. All upprustning och skötsel görs med 

våra egna medel.  

Säsongen 2016 var Askholmen, som alltid, välbesökt. Dels av andra båtklubbar, eskadrar och inte 

minst av våra egna medlemmar. Bastu, grillpaviljong, grönytor, klubbstuga mm har använts flitigt 

under sommaren. Speciellt klubbstugan har varit populär för besökande eskadrar som har fått tak över 

huvudet vid kvällsarrangemang.  



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 året har Askholmen haft följande verksamhet: 

2016 har för gruppen varigt ett intensivt år. 

Förutom de årligen återkommande arbetsuppgifterna såsom gräsklippning, trädfällning, höst- och 

vårstädning, latrinhantering, vedhuggning och allmän skötsel av byggnader. Vi har under året byggt ett 

nytt hus för mulltoa 2. 

Nu i höst så fick södra pirens yttersida en ny kantskoning, men inte minst så har vi fast el dragen till 

vår ö.  

 

Björn Krantz 

Askholmsgruppen 

 

 

 

Jollegruppen 

Jollegruppen har haft flera aktiva ice-optimist seglare, med två deltagare till junior VM. 

Under vår och höst har vi haft jolleträning en kväll i veckan. 

Sommarlovet avslutades med ett seglarläger som var överfullt, som vanligt. 

 

Jonas Svensson 

Jollegruppen 
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B U D G E T U T F A L L
KOSTNADER INTÄKTER   Urval av

  poster
GEMENSAMMA INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER
INTRÄDESAVGIFTER
SLIPAVGIFTER
ÖVRIGA INTÄKTER

GRUPPERNAS RESULTAT
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
FESTGRUPPEN
KÖLBÅTSGRUPPEN
MOTORBÅTSGRUPPEN
JOLLEGRUPPEN
ASKHOLMSGRUPPEN

FARLEDSGRUPPEN

GEMENSAMMA POSTER
Avskrivningar
R E S U L T A T    Underskott

TOTALT

Ingående likvida medel    
Årets kassaflöde ökning
Utgående likvida medel

310 000 305 082
40 000 27 500

390 000 377 179
5 000 8 075

745 000 717 836

-30 000 -19 129
-10 000 -8 188
-61 000 -18 502

-4 000 -1 500
-59 000 -42 803

-628 000 -401 850
SLIPGRUPPEN exkl el o vatten -189 000 -128 678

-4 000 -4 062
KLUBBSTUGAN exkl el -37 000 -6 660

-1 022 000 -631 372

-123 000 -293 530
-20 404 -20 404
420 404 -227 470

-745 000 745 000

567 911
115 030
682 941



Utskriven: 2017-03-02 10:44:31

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A418

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
305 082,00 98,7% 309 150,003021 Medlemsavgifter

27 500,00 46,9% 58 600,003022 Inträdesavgifter

377 179,00 100,3% 376 021,003023 Slipavgifter

10 116,00 91,2% 11 087,243031 Sparbössan Askholmen

0,00 0,0% 1 850,003040 Försäljn tjänst

1 664,00 49,8% 3 340,003041 Eldebitering båthall

875,00 55,6% 1 575,003050 Försäljn varor

0,00 0,0% 4 500,003060 Medlemsnycklar

940,00 - 0,003130 Egna fester/aktiviteter

0,00 0,0% 1 900,003140 Tävlingsverksamhet

13 466,00 83,1% 16 200,003145 Seglarskola

S:a Nettoomsättning 784 223,24736 822,00 94,0%

Förändring av varulager
-19 965,00 242,9% -8 220,004950 Förändring lager färdiga varor

S:a Förändring av varulager -8 220,00-19 965,00 242,9%

Övriga rörelseintäkter
5 200,00 140,9% 3 691,003911 Hyresintäkter

5 000,00 89,3% 5 600,003912 Annonsintäkter

6 500,00 - 0,003988 Erhållna bidrag från förbund

2 320,00 42,2% 5 498,163989 LOK-stöd

S:a Övriga rörelseintäkter 14 789,1619 020,00 128,6%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 735 877,00 790 792,4093,1%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror
-51 560,00 5427,4% -950,004010 Inköp materiel och varor

-1 008,00 - 0,004060 Medlemsnycklar

-35 032,05 135,4% -25 872,404130 Egna aktiviteter

-46 273,90 89,1% -51 946,004140 Tävlingsverksamhet

5 500,00 -70,8% -7 765,004145 Seglarskola

-48 234,00 74,6% -64 621,004610 Förbundsavgifter

-11 873,00 91,8% -12 940,004620 Startavgifter

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -164 094,40-188 480,95 114,9%

Bruttovinst 547 396,05 626 698,0087,3%
Övriga externa kostnader

-5 552,00 110,0% -5 049,005010 Lokalhyra

Sida 1  (3)



Utskriven: 2017-03-02 10:44:31

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A418

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

0,00 -0,0% -27 861,015030 Värme

-21 462,00 231,1% -9 287,005060 Städning och renhållning

-32 954,00 346,1% -9 521,005070 Reparation/underhåll av lokaler

0,00 -0,0% -16 047,005140 Vatten och avlopp

-333 051,00 4311,9% -7 724,005170 Rep/underhåll av fastighet

-21 000,00 - 0,005180 Vägkostnader

-96 647,35 228,7% -42 267,175310 El och vatten

-24 048,77 90,0% -26 710,005390 Övriga bränslen

0,00 -0,0% -152 634,005410 Förbrukningsinventarier

-14 414,10 76,1% -18 942,905460 Förbrukningsmaterial

-67 785,00 89,2% -75 980,005500 Reparation och underhåll

-1 111,00 552,7% -201,005710 Frakt/transp/försäkr varudistr

0,00 -0,0% -6 000,005720 Konsultkostnader

-21 778,00 131,0% -16 628,005730 Bevakning

-8 446,00 455,3% -1 855,005800 Resekostnader

-1 580,00 100,0% -1 580,005910 Annonsering

-19 240,00 58,3% -33 019,005930 Reklamtrycksaker/direktreklam

-11 629,95 102,6% -11 340,006110 Kontorsmateriel

-10 137,50 82,2% -12 334,506250 Postbefordran

-48 624,00 131,7% -36 916,006310 Företagsförsäkringar

-2 841,00 137,8% -2 061,006570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -513 957,58-742 301,67 144,4%

Personalkostnader
-8 880,00 132,5% -6 700,007215 Tränarersättningar

-1 244,20 80,5% -1 544,757331 Skattefria bilersättningar

-1 300,00 27,1% -4 800,007610 Utbildning

S:a Personalkostnader -13 044,75-11 424,20 87,6%

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

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

-8 604,00 27,2% -31 631,007832 Avskrivn inventarier/verktyg

S:a Avskrivningar -43 431,00-20 404,00 47,0%

S:a Rörelsens kostnader -962 610,82 -734 527,73131,1%

Rörelseresultat -403,0%-226 733,82 56 264,67
Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
1 263,19 49,7% 2 541,798300 Ränteintäkter från omstillg

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 2 541,791 263,19 49,7%

Sida 2  (3)



Utskriven: 2017-03-02 10:44:31

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A418

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående år,
totaltFöregående år,totalt

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 -736,81 541,79-136,0%

Resultat efter finansiella poster -400,4%-227 470,63 56 806,46
Resultat före skatt -400,4%-227 470,63 56 806,46
Årets resultat

227 470,63 -400,4% -56 806,468999 Årets resultat

S:a Årets resultat 227 470,63 -56 806,46-400,4%

-0,00 -0,00-Beräknat resultat:

Sida 3  (3)



Utskriven: 2017-03-02 10:49:24

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A418

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

105 000,00 105 000,00 -2 500,00 102 500,001110 Byggnader

126 000,00 126 000,00 -3 000,00 123 000,001111 Klubbstugan Båtudden

128 800,00 128 800,00 -6 300,00 122 500,001131 Mark Askholmen

8 604,00 8 604,00 -8 604,00 0,001221 Inventarier

S:a Materiella anläggningstillgångar 368 404,00 368 404,00 -20 404,00 348 000,00

S:a Anläggningstillgångar 348 000,00-20 404,00368 404,00368 404,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

41 115,00 41 115,00 -19 965,00 21 150,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 41 115,00 41 115,00 -19 965,00 21 150,00

Kortfristiga fordringar

6 531,00 6 531,00 -6 531,00 0,001680 Andra kortfristiga fordringar

S:a Kortfristiga fordringar 6 531,00 6 531,00 -6 531,00 0,00

Kassa och bank

67 409,65 67 409,65 208 766,18 276 175,831930 Checkräkningskonto

501,66 501,66 406 263,19 406 764,851940 Bank

500 000,00 500 000,00 -500 000,00 0,001941 Fasträntekonto

S:a Kassa och bank 567 911,31 567 911,31 115 029,37 682 940,68

S:a Omsättningstillgångar 704 090,6888 533,37615 557,31615 557,31

S:a TILLGÅNGAR 1 052 090,6868 129,37983 961,31983 961,31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-486 555,66 -486 555,66 0,00 -486 555,662091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -486 555,66 -486 555,66 0,00 -486 555,66

S:a Eget kapital -486 555,660,00-486 555,66-486 555,66
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STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A418

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

-486 555,65 -486 555,65 227 470,63 -259 085,022299 Disp. medel för kommande kostnader

S:a Avsättningar -486 555,65 -486 555,65 227 470,63 -259 085,02

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -259 085,02227 470,63-486 555,65-486 555,65

Skulder

Kortfristiga skulder

-10 850,00 -10 850,00 -295 600,00 -306 450,002440 Leverantörsskulder

S:a Kortfristiga skulder -10 850,00 -10 850,00 -295 600,00 -306 450,00

S:a Skulder -306 450,00-295 600,00-10 850,00-10 850,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 052 090,68-68 129,37-983 961,31-983 961,31

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

Sida 2  (2)



Styrelsens förslag på motion inkommen angående ”Utbildningsansvarig” 

Laurent Casting har inkommit med en motion angående behovet att tillsätta en utbildningsansvarig i 

Sällskapet.  

Styrelsen ser det positivt att de medlemmar i Sällskapet som är engagerade i idrotten segling 

utbildas. En hög utbildningsnivå höjer kvaliteten på klubbens arrangemang och underlättar för 

medlemmarna i olika tävlingsinsatser. 

Styrelsen yrkar därmed för bifall på förslaget om att tillsätta en Utbildningsansvarig för segling. 
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