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Verksamhetsplan 2019 
Verksamhetsplanen skall utgå från gällande stadgar för Sällskapet. Högsta prioritet skall ägnas 
säkerhet, miljöhänsyn och delaktiget. Investeringar och större underhållsinsatser skall baseras på 
investeringsplanen för perioden 2019-2023. Verksamhetsplanen bygger på beslutad budget och 
respektive gruppers ansatser.  
2019 kommer att genomsyras av klubbens 100 års jubileum, både i gruppernas aktiviteter och genom 
en extra tillsatt Jubileumsgrupp som planerar aktiviteter inom en planerad budget. 
I maj 2019 har klubben återigen fått förtroendet att arrangera säsongens första delsegling i 
Allsvenskan. Vi hoppas på en stor båtfest i Strängnäs. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 2019-2023 
Inom den närmaste femårsperioden ser vi ett stort underhålls och investeringsbehov på Askholmen. Vi 
planerar arbetet i balans med de resurser vi har. Förhoppningsvis hittar vi olika bidragsmöjligheter 
som kan hjälpa oss långsiktigt, men kanske till en kortsiktig överbudgetering. 
 
 
Jollegruppen  
Det främsta målet för verksamhetsåret 2019 är att fortsätta med jolleträningarna en gång per vecka 
under perioderna april/maj – juni samt augusti-september/oktober.  
 
De aktiva jolleseglarna lokalt i gruppen just nu seglar optimist och flera har gjort så några år. Ett mål 
är att motivera några av dessa att under 2019 segla sin första tävling. Om det skall vara realistiskt 
måste flertalet träningar bli inriktade på mer tävlingslika förhållanden med starter och grundläggande 
väjningsregler.  
 
De seglare som tillkom jollegruppen under förra året började under gruppens nybörjarläger och 
inspirerades därigenom till att fortsätta på de ordinarie träningarna. Ett annat mål är att följa upp och 
se till att dessa har möjlighet till rolig segling på rätt nivå. De äldre seglarna får gärna bli förebilder för 
de nytillkomna. 
 
Det tredje målet gäller nybörjarlägret. Även detta år ämnar vi att genomföra ett dagläger i gruppen. 
Gruppen ämnar även att sondera intresset för om vi skulle kunna expandera till två (separata) 
lägerveckor. Om tillräckligt intresse finns har nämligen tränarstaben uttryckt intresse för detta. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 2019-2022 
Det viktigaste långsiktiga målet är att försöka se till att en större andel seglare stannar kvar i gruppen 
och fortsätter med seglingen efter de första åren i optimist. Det har nämligen varit vanligt de senaste 
åren med att seglare i åldrarna 13-15 slutar med seglingen. Gissningsvis eftersom klubben haft svårt 
att möta upp i konkurrensen med andra fritidsaktiviteter. 
 
Ett annat långsiktigt mål, som är kopplat till det långsiktiga målet ovan, är att återigen undersöka 
möjligheterna för att etablera ett jolleseglarcentrum mer centralt i Strängnäs, förslagsvis i Nabbviken. 
Klubben har tidigare haft kommunikation med kommunen i fråga kring detta men det har fallit på 
detaljer. 



Motorbåtsgruppen 
Eftersom det är 100-årsjubileum kommer Eskadern att bli för motorbåtar i augusti. 
Kommer att ordna några träffar under våren i klubbstugan för intresserade medlemmar. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 2019-2020 
Eftersträvar att försöka få fler medlemmar i gruppen. Det kommer fortsatt att vara minst 1 Eskader 
varje år framöver. Fortsatta träffar i klubbstugan under vinterhalvåret. 
 
 
Festgruppen 
Festgruppen har som främsta uppdrag att ansvara för sällskapets gemensamma fester. Traditionellt 
handlar det om Midsommarfirandet, Kräftskivan och Årsfesten. 
 
Under jubileumsåret 2019 avser gruppen att krydda varje fest lite extra, för att uppmärksamma jubileet 
och även med avsikt att få fler medlemmar att delta. 
 
I skrivande stund är tanken att gruppens största jubileumsfokus ska läggas på midsommarfesten. 
 
Festgruppen planerar också att 2019, i likhet med tidigare år, stötta övriga gruppers gemensamma 
aktiviteter när så önskas. Det kan komma att gälla andra jubileumsevenemang, samt servering vid 
ordinarie möten och träffar inom klubbens verksamhet. 
 

Långsiktiga verksamhetsmål 2019-2023 
Festgruppen avser att fortsätta med återkommande medlemsfester. Det gäller både fester på 
Askholmen och i klubbhuset på Båtudden. 
 
Långsiktigt hoppas gruppen kunna locka nya medlemmar att komma på festerna, utöver de 
traditionellt återkommande deltagarna. Detta eftersom vi vet att deltagande i gemensamma aktiviteter 
skapar nya kontaktnät inom sällskapet, vilket är till nytta för hela sällskapets verksamhet. 
 
 
Kölbåtsgruppen 
Jag tänker föreslå ”ljugarkvällar” onsdagar på puben utan speciella ämnen, meddelas via hemsidan och 
facebook. 
 
Kappseglingar:  
Vi vill fortsätta att utveckla kvällsseglingarna så att fler vill deltaga. 
Se till att vi kan ha kvar våra öppna seglingar Nationaldags-, Askholmsseglingen och Ragata Race. 
Försöka ha en jubileumsregatta då vi fyller 100 år 2019. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 
Att få med fler och yngre seglare i kölbåtsklasserna. 
Att vi har utbildade funktionärer i framtiden typ mätningsmän, seglingsledare och tävlingsledare. 
 
 
  



Askholmsgruppen 
På Askholmen är vi en grupp på åtta personer som hjälps åt med de arbeten som vi ska utföra. 
Vi ska hålla byggnader, bryggor, toaletter, redskap och grönytor i gott skick för att göra vistelsen för 
både medlemmar och besökare, så trevlig som möjligt. Trädfällning i lämplig omfattning görs för att 
kunna elda i bastu och klubbstuga. 
Årligen så planerar vi vårstädning där vi med hjälp av medlemmar sköter om möbler och klubbhus och 
tar in och ut bastu- och pontonbrygga. 
Vi kommer att hjälpa festgruppen med det de har behov av inför och under midsommarfirande och 
kräftskiva. 
Arbetsinsatser från medlemmar i form av arbetsplikt, mottages med stor tacksamt. 
 
 
Kommunikationsgruppen 
Främja en ökad kommunikation inom Sällskapet. 
 
Publicera nyheter på hemsidan.  
Ge ut två nummer av Bränningen och eventuellt ett extranummer för 100-årsjubileumet. 
Arbeta för att fler medlemmar blir aktiva med artiklar till Bränningen. 
Delta i arrangemanget SSS 100-år. 
Genomför en informationsträff för nya medlemmar. 
Supporta Sällskapet med trycksaker, profilprodukter och informationsspridning, t.ex. skyltning. 
Genomföra en omvärldsanalys av sociala plattformar. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 2019-2020 
Katalogisera och digitalisera delar av föreningens arkiv, delvis med tanke på sällskapets  
100-årsjubileum 2019. Fundera på hur materialet kan användas för att utveckla sällskapet. 
Upprätta en lagringsstrategi för att kunna bevara samtiden inför framtiden. 
 
 
Slipgruppen 
Slipgruppen hanterar sjö- och slipsättning samt underhåll av traktorer, kranar och annan materiel som 
ligger under slipgruppens ansvar. Vi kommer driva medlemmarna att i största möjliga mån att vända 
sig till allmänna sjö- och slipsättningar. Alla arbeten görs utifrån arbetsbeskrivning som finns 
framtagen för slipgruppen. Vi kommer att lägga ut arbeten som medlemmar kommer att kunna göra 
som arbetsplikt, så som bland annat klippning häck med mera. 



Budgetförslag 2019

Beräknat utfall
2018

I N T Ä K T E R
MEDLEMSAVGIFTER
INTRÄDESAVGIFTER
SLIPAVGIFTER
ALLSVENSKAN ARANGEMANG 0
ÖVRIGA INTÄKTER

SUMMA
K O S T N A D E R
ADMINISTRATION -20000 -25000
FÖRBUNDSAVGIFTER MM -65000 -56500
FÖRSÄKRINGAR byggnader -30000 -48000
RÄNTA CHECKRÄKNING -2000 -2000
ARRENDEN -6000 -6000
ETT HUNDRA ÅR -75000
ALLSVENSKAN ARANGEMANG -128000
ALLSVENSKAN TÄVLING -50000 -49500
Vatten och elkostnad -116000 -125000
GRUPPERNAS BUDGET
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN -30000 -44500
FESTGRUPPEN       -20000 -6500
KÖLBÅTSGRUPPEN -10000 -9000
JOLLEGRUPPEN       -22000 -8500

-120000 -117000
MOTORBÅTSGRUPPEN -5000 -11500
SLIPGRUPPEN       -240000 -205000
FARLEDSGRUPPEN       0 0
KLUBBSTUGAN BÅTUDDEN -10000 -12000

-949000 -726000
ÖVERSKOTT

ÖVERSKOTT

Kassaflöde år 2019
ÖVERSKOTT

UTGÅENDE KASSA 191231

Utgående kassa 2018
Beräkn res. 2018 exl avskrivningar  - 
IB Fordringar och skulder netto
Ingående kassa 2018
Utgående kassabehållning

380 000 340 000
40 000 39 000

420 000 415 000
128 000
114 000 93 500

1 082 000 887 500

ASKHOLMSGRUPPEN       

133 000 161 500

 133 000 
INGÅENDE KASSA 190101  beräknad  280 000 

 413 000 

 117 000 
 117 000 



 FÖRSLAG TILL AVGIFTER ÅR 2019 

INTRÄDESAVGIFT 1. (Seniormedlem som använder sliptjänster, 

 lyft- och/eller slipplats)  3000:- 

INTRÄDESAVGIFT 2. (Seniormedlem som ej använder sliptjänster, 

 lyft- och/eller slipplats) 500:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEDLEMSAVGIFTER 
Seniormedlem/Familjehuvud. ENSKILD VUXEN PERSON FRÅN 20 ÅR  750:- 

Familjemedlem. PERSON UR SENIORMEDLEMS HUSHÅLL 100:- 

Stödmedlem. MEDLEM MED HUVUDMEDLEMSKAP I ANNAN BÅTKLUBB 

SAMT TIDIGARE SENIORMEDLEM (UTAN BÅT)  300:- 

Juniormedlem. MEDLEMSKAP FÖR UNGDOMAR UNDER 20 ÅR   250:-    

EXTRA MEDLEMSAVGIFT 1/1 (Senior som använder sliptjänster) 1000:- 
Alt 2 dagars eller 4 kvällars arbete. Styrelse och alla funktionärer exkl besiktningsmän 

anses ha fullgjort denna arbetsinsats. 

EXTRA MEDLEMSAVGIFT ½ (Senior som ej använder sliptjänster) 500:- 

Alt 1 dagars eller 2 kvällars arbete. 

FÖR NY MEDLEM SOM HAR ATT  BETALA MEDLEMSAVGIFTEN EFTER 15/11 GÄLLER AVGIFTEN FÖR 

NÄSTKOMMANDE ÅR. 

FÖR NY MEDLEM UTGÅR INGEN EXTRA MEDLEMSAVGIFT FÖR INTRÄDESÅRET. (Debiteras ej nästkommande 

år) 

UPPTAGNINGS- OCH SJÖSÄTTNINGSAVGIFT: 

UPP TILL 1 TON 200:- 

MELLAN 1 OCH 2,5 TON 400:- 

MELLAN 2,5 OCH 5,0 TON 600:- 

MELLAN 5 OCH 7,5 TON 800:- 

MELLAN 7,5 OCH 10 TON 1000:- 

PLATSKOSTNAD, VINTER, PER KVADRATMETER 30:- 

SOMMARLIGGARE DEBITERAS  3 000:- OM INGET ANNAT ÖVERENSKOMMITS. 



 
 

Valberedningens förslag: Funktionärer för SSS verksamhetsår 2019 
Styrelse samt övriga funktionärer väljs växelvis för en period på två år. 

Revisorer väljs växelvis i 2 årsperioder och revisorssuppleant samt valberedning väljs årsvis. 
 

Styrelse 
Ordförande Jonas Svensson     Ett år kvar 

Vice ordförande Mattias Cederholm    Ett år kvar 

Sekreterare Tommi Rotonen    Nyval 2 år 

Kassör Håkan Larsson      Ett år kvar 

Ledamot Lars Larsson      Nyval 2 år 
 

Ombud till Mälarens Båtförbund och representant i vägsamfälligheten utses inom styrelsen. 
 

I styrelsen ingår respektive gruppledare från Kölbåtsgruppen, Jollegruppen, Motorbåtsgruppen, 

Slipgruppen, Askholmsgruppen, Informationsgruppen och Festgruppen. Gruppledarna i varje grupp 

ansvarar för att utse en ställföreträdande gruppledare inom gruppen. 

 

Ekonomi 
Vice kassör: Bengt Löfgren   Ett år kvar 

Medlemsadministratör: Bo Höglander  Nyval 1 år 

Christiaan Reichwein   Nyval 1 år 

   

 

Jollegruppen 
Gruppledare Erik Waltersson    Ett år kvar 

(Vice) Fredrik Rundgren     Om/ny-val 2 år 

Daniel Lindblad      Om/ny-val 2 år 

Erik Wallin       Ett år kvar 

Jörgen Altin      Ett år kvar 

Linus Altin (Juniorrepresentant)    Ett år kvar 
 

Representant/ombud/kontakt till Kommunmästerskap, Sörmlands Seglarförbund samt 

materialförvaltare utses inom jollegruppen 

 

Motorbåtsgruppen 
Gruppledare Gunilla Mörk    Ett år kvar 

Karin Lindqvist    Ett år kvar 

Peter Enbom     Om/ny-val 2 år 

 

Kölbåtsgruppen 
Gruppledare  Vakant     --- 

Åke Carlsson      Ett år kvar 

Kennert Holmberg (båtansvarig)    Ett år kvar 

Kjell Waltersson      Ett år kvar 

2 platser: Vakant     ---  

       
 

Representant/ ombud till: kontakt för kommunmästerskap, Sörmlands Seglarförbund samt 

materialförvaltare utses inom kölbåtsgruppen 
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Slipgruppen 
Gruppledare Mattias Cederholm   Ett år kvar 

(Vice) Kenneth Palm Slipplatser   Ett år kvar  

Jan Nährström    Om/Ny-val 2 år 

Lars Serander    Om/Ny-val 2 år 

Jonny Hammarstedt    Om/Ny-val 2 år 

Lars Johansson    Om/Ny-val 2 år 

Peter Günter     Om/Ny-val 2 år 

Johan Wennerberg    Om/Ny-val 2 år 

Patrik Stedt     Ett år kvar 

Orvar Pettersson    Ett år kvar 

Leif Rytterlund    Ett år kvar 

Torfinn Jörgensen    Ett år kvar 

Göran Markström    Ett år kvar 

Lars Ejdre     Nyval 2 år 

Lars Nilsson     Nyval 2 år 

Gunilla Mörk Miljösamordnare   Ett år kvar 

 

 

Askholmsgruppen  
Gruppledare Björn Krantz     Ett år kvar 

Robert Nilsson     Om/ny-val 2 år 

Hans Johansson     Om/ny-val 2 år 

Magnus Björklund     Ett år kvar 

Marcus Axén      Ett år kvar 

Krister Kilgren     Ett år kvar 

Fredrik Deutgen     Ett år kvar 

Peter Ärfström     Ett år kvar 

1 plats: Vakant tills vidare    --- 

 

 

Kommunikationsgruppen 
Gruppledare Ingrid Ärfström    Ett år kvar 

Christian Fahlén     Ett år kvar 

Mattias Rönn    Ett år kvar (ställer upp 1 år istället för 2) 

Stefan Fagerberg    Ett år kvar 

1 plats: Vakant tills vidare   --- 

 

 

Festgruppen 
Gruppledare Stefan Fagerberg    Ett år kvar 

(Vice) Ann Nilsson     Om/Ny-val 2 år 

Susanne Rytterlund      Om/Ny-val 2 år 

Barbro Larsson      Ett år kvar 

Christer Wandin     Ett år kvar 

Ingrid ¨Sia¨ Jonsson      Ett år kvar 

Sofie Sjögren     Nyval 2 år 

        

 

Tillsynsmän klubbhuset, Löt 
Tillsynsman Johan Tibblin     Om/Ny-val 2 år 

Assisterande Peter Marnell     Ett år kvar 

 



Utprickningsgruppen 
Gruppledare Per-Olov Kvick   Om/Ny-val 2 år 

     

Passiv grupp. 4 st vakanta platser tills vidare 

 

Revisorer 
Revisor Ingrid Fyrebo      Om/Ny-val 2 år 

Assisterande revisor Stefan Larsson    Ett år kvar 

Revisorsuppleant Kenneth Hammarström   Nyval 1 år 

 

 

Valberedning 
Sammankallande Laurent Castaing   Om/Ny-val 1 år  

Valberedare 1 Jan Nährström   Om/Ny-val 1 år 

Valberedare 2: Vakant    --- 
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