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Verksamhetsplan 2020 
Verksamhetsplanen skall utgå från gällande stadgar för Sällskapet. Högsta prioritet skall ägnas säkerhet, 
miljöhänsyn och delaktighet. Investeringar och större underhållsinsatser skall baseras på långsiktig 
investeringsplan. Verksamhetsplanen för kommande året bygger på beslutad budget och respektive 
gruppers ansatser. 
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 2020 är att fortsätta med jolleträningarna en gång per vecka under 
perioderna april/maj – juni samt augusti-september/oktober.  
 
Av de aktiva jolleseglarna lokalt i gruppen just seglar de flesta optimist och flera har gjort så några år och 
har under 2019 prövat att segla andra båtar, bl.a. klubbens Zoom 8:or. Ett mål är att motivera dessa att 
fortsätta med seglingen. Införskaffandet av en tvåmansjolle (RS Feva) har diskuterats i gruppen och om vi 
får till det hoppas vi att detta skall sporra fortsatt seglande efter optimisten. 
 
De seglare som tillkom jollegruppen under 2019 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.  
 
Det tredje målet gäller nybörjarlägret. Även detta år ämnar vi att genomföra ett eller två dagläger i gruppen. 
Det blev mycket lyckat med två lägerveckor sommaren 2019 och om tillräckligt intresse finns hoppas vi 
kunna fortsätta med det. 
 
 
Motorbåtsgruppen 
Under 2020 planerar vi att göra en eskader för gruppen till hemligt mål. 
Den kommer att äga rum i början av juni 2020. 
Fortsatt planeras träffar under vinterhalvåret. 
  



Festgruppen 
Verksamhetsmål 2020 
Festgruppen har som främsta uppdrag att ansvara för sällskapets gemensamma fester. Traditionellt handlar 
det om Midsommarfirandet, Kräftskivan och Årsfesten. 
 
För år 2020 avser gruppen att fortsätta den traditionen utan större förändringar. Vi hoppas ha glädje av det 
ökade intresse från medlemmarnas sida som vi upplevt under jubileumsåret 2019. Detta har visat sig både i 
antal deltagare och dessas engagemang i festligheterna. 
 
Festgruppen planerar också att 2020, i likhet med tidigare år, stötta övriga gruppers gemensamma 
aktiviteter när så önskas. Det kan gälla exempelvis servering vid ordinarie möten och träffar inom klubbens 
verksamhet. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål 2020-2024 
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 
Vinteraktivitet: 
Vi fortsätter med ”ljugarkvällar” under vissa onsdagar på puben utan speciella ämnen. Datum 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, Ragata Race och 
Slutseglingen. 
 
Långsiktiga verksamhetsmål: 
Att få med fler och yngre seglare i kölbåtsklasserna. 
Att vi har utbildade funktionärer i framtiden typ mätningsmän, seglingsledare och tävlingsledare. 
 
 
Askholmsgruppen 
Askholms gruppen kommer under våren ta in offert på elstolpar och utföra montering nya stolparna 
försedda med en Europakontakt för säkrare el till våra båtar.   
De gamla möblerna i hamnen kommer under våren och för sommaren bytas ut mot nya.  
Jobbet med att byta ut bryggringarna mot ”rails” kommer att fort gå under kommande sommar. 
Uppfräschning av klubbhusets kök och målning allrummet.  
Det kommer att finnas en vårstäddag. Datum för den kommer att läggas ut på vår hemsida. Och som alltid 
kommer vi att göra vårt för att midsommar och kräftskivan ska bli en toppentillställning. 
Gruppen kommer att vara delaktig i de aktiver som kommer att planeras på vår ö. 
 
 
  



Kommunikationsgruppen 
Vårt mål är att  
Främja en ökad kommunikation inom Sällskapet. 
Publicera nyheter på hemsidan.  
Ge ut två nummer av Bränningen. Arbeta för att fler medlemmar blir aktiva med artiklar till Bränningen. 
Genomföra en informationsträff för nya medlemmar. 
Stödja Sällskapet med trycksaker, profilprodukter och informationsspridning. 
 
 
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.  
 
Långsiktiga mål 2020 - 2024 

Underhåll av kajområde 2020 
Underhåll och uppdatering av kranens elsystem 2020 
Ny traktor 2021 
Spolplatta 2022 

  



Styrelsens förslag till ändrade medlemsformer och avgifter 
 
Enklare 
Det bör bli enklare för nya medlemmar att hitta rätt medlemsform, för befintliga medlemmar att byta 
medlemsform efter behov och för våra funktionärer att administrera medlemskapen. 
 
SSS behöver mer inkomster 
Våra omkostnader i form av underhåll med mera ökar, bl.a. för att mycket av vår utrustning börjar bli 
gammal. Våra avgifter behöver i allmänhet höjas 
 
 
Förslag till förändringar i medlemsformer 

• Inträdesavgiften för seniormedlemmar tas bort. 
- gör det enklare att byta mellan medlemsformer vid behov,  
  t.ex. mellan stödmedlem/seniormedlem, eller junior->seniormedlem 
- gör att fler kan bli seniormedlemmar 
- lättare att budgetera inkomster 

• Halvt seniormedlemskap (Seniormedlem utan båt på slipen) tas bort. Istället blir man Stödmedlem 
eller Seniormedlem. 

• Formerna för Junior- och Familjemedlemskap är oförändrade 
 
 
Stödmedlemmar 
Stödmedlemskap är ett bra sätt för t.ex. jolleföräldrar, f.d. seniormedlemmar, folk som är intresserade av 
båtliv med mera att vara medlemmar.  
 

• De tidigare ”kraven” för att bli stödmedlem tas bort –  
dessa går ej att följa upp. (medlem i annan båtklubb, har haft båt på slipen) 

 
 
Förslag till förändringar i medlemsavgifter 

• Istället för att lägga på en extra medlemsavgift för dom som inte har gjort arbetsplikt så höjs 
årsavgiften för alla seniormedlemmar och man får en rabatt för fullgjord arbetsplikt. (samma 
slutresultat) - Detta underlättar för kassören. 

• Familjemedlemmar har kostat Sällskapet mer än medlemsavgiften har gett i inkomst, avgiften höjs.  
• Juniormedlemmar sänks till samma nivå som familjemedlem. 

 
 
Förslag till förändringar i slipavgifter 

• I praktiken är slitaget lika stort på utrustningen oavsett om vi lyfter en liten eller stor båt. 
Lyftavgiften föreslås tas bort. 

• Markhyran/kvadratmeterpriset för slipen ökas för att kompensera för slopad lyftavgift. Större båtar 
har större slipplatser, vilket speglar sig i den slopade lyftavgiften. 

• Avgifter för sommarliggare ökas varje år till och med år 3. 
2020 kommer att räknas som ”år ett”, för att ge medlemmar en chans att flytta oanvända båtar. 

• Avgift för småbåtar tas bort och ersätts av normal markhyra. 
  



Styrelsens förslag avgifter 2020 
 
 
 
 
 
 

 

Avgift  
2019  

Förslag 
2020 

MEDLEMSAVGIFTER       

Inträdesavgift 3 000  0 

Avgift Seniormedlem 750  2 000 

Extra medlemsavgift Seniormedlem/Arbetsplikt 1 000  0 

Avgift Juniormedlem 250  200 

Avgift Familjemedlem 100  200 

Avgift Stödmedlem 300  350 

Avdrag för genomförd arbetsplikt -1 000  -1 000 

    
SLIPAVGIFTER       

Markhyra slip/kvadratmeter 30  55 

    
Sommarliggare, år 1 3 000  3 000 

Sommarliggare, år 2 3 000  6 000 

Sommarliggare år 3 och därefter 3 000  9 000 

    
ANDRA AVGIFTER       

Klubbhushyra, Båtudden, 12:00-12:00, endast medlemmar 500  1 000 

Klubbhushyra, Askholmen, 12:00-12:00 0  500 

Nyckeldeposition, 200:- återbetalas vid återlämning 300  350 

Påminnelseavgift, faktura 0  200 



Budgetförslag 2020

Beräknat utfall
2019

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

SUMMA
K O S T N A D E R
ADMINISTRATION -25000 -25000
FÖRBUNDSAVGIFTER MM -56500 -56500
FÖRSÄKRINGAR byggnader -30000 -48000
RÄNTA CHECKRÄKNING -2000 -2000
ARRENDEN -6000 -6000
ETT HUNDRA ÅR 0 -57000
ALLSVENSKAN ARANGEMANG 0 -110000
ALLSVENSKAN TÄVLING -50000 -43000
Vatten och elkostnad -116000 -130000
GRUPPERNAS BUDGET  
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN                           -34000 -34000
FESTGRUPPEN                          -20000 -6500
KÖLBÅTSGRUPPEN -10000 -22000
JOLLEGRUPPEN                       -22000 -20000

-300000 -20000
MOTORBÅTSGRUPPEN -5000 0
SLIPGRUPPEN                           -290000 -334000
FARLEDSGRUPPEN                 0 0
VÄGFÖRENINGEN -40000 0
KLUBBSTUGAN BÅTUDDEN -30000 -18000

-1036500 -932000
ÖVERSKOTT

ÖVERSKOTT

Kassaflöde år 2020
ÖVERSKOTT

UTGÅENDE KASSA20-20-12-31

Utgående kassa 2019
Beräkn res. 2019 exl avskrivningar
IB Fordringar och skulder netto
Ingående kassa 2019
Utgående kassabehållning

474 500 330 000
20 000

577 500 435 000
214 000

65 000 65 000
1 117 000 1 064 000

ASKHOLMSGRUPPEN            

80 500 132 000

 80 500     
INGÅENDE KASSA 2020-01-01  beräknad  336 000     

 416 500     

 132 000     

 204 000     
 336 000     



 
 
Funktionärer för SSS verksamhetsår 2020 
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    Omval 2 år 
Vice ordförande  Mattias Cederholm   Omval 2 år 
Sekreterare  Tommi Rotonen   Ett år kvar 
Kassör  Vakant    Nyval 2 år 
Ledamot   Lars Larsson    Ett år kvar 
 
 
Ekonomi 
Vice kassör:   Håkan Larsson   Nyval 2 år  
Medlemsadministratör:  Bo Höglander   Nyval 1 år 

   
Jollegruppen 
Gruppledare Erik Waltersson    Omval 2 år 
(Vice) Fredrik Rundgren     Ett år kvar 
Daniel Lindblad      Ett år kvar 
Erik Wallin       Omval 2 år 
Jörgen Altin      Omval 2 år 
Jonatan Jiselmark     Nyval 2 år 
Linus Altin (Juniorrepresentant)    Omval 2 år 
 
 
Motorbåtsgruppen 
Gruppledare Gunilla Mörk     Omval 2 år 
Karin Lindqvist     Omval 2 år 
Peter Enbom      Ett år kvar 
 
Kölbåtsgruppen 
Gruppledare  Vakant     Nyval 2 år 
Åke Carlsson      Omval 2 år 
Kennert Holmberg (båtansvarig)    Omval 2 år 
Kjell Waltersson      Omval 2 år 
2 platser: Vakant     Nyval 2 år  
 
Slipgruppen 
Gruppledare Mattias Cederholm    Omval 2 år 
(Vice) Kenneth Palm Slipplatser    Omval 2 år 
Jan Nährström     Ett år kvar  
Lars Serander     Ett år kvar 
Jonny Hammarstedt     Ett år kvar 
Lars Johansson     Ett år kvar 
Peter Günter      Ett år kvar 
Johan Wennerberg     Ett år kvar 
Patrik Stedt      Omval 2 år 
Orvar Pettersson     Omval 2 år 
Leif Rytterlund     Omval 2 år  

 



Torfinn Jörgensen     Omval 2 år 
Göran Markström     Omval 2 år 
Lars Ejdre      Ett år kvar 
Lars Nilsson      Ett år kvar 
Gunilla Mörk Miljösamordnare    Omval 2 år 
 
Askholmsgruppen  
Gruppledare Peter Ärfström    Nyval 2 år 
Björn Krantz Vice     Nyval 2 år 
Robert Nilsson     Ett år kvar 
Hans Johansson     Ett år kvar 
Magnus Björklund     Omval 2 år 
Marcus Axén      Omval 2 år 
Krister Kilgren     Omval 2 år 
Fredrik Deutgen     Omval 2 år 
Leif Rytterlund     Nyval 2 år 
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppledare Ingrid Ärfström     Omval 2 år 
Christian Fahlén      Omval 1 år 
Mattias Rönn      Omval 1 år 
Stefan Fagerberg     Omval 2 år 
 
Festgruppen 
Gruppledare Stefan Fagerberg    Omval 2 år 
(Vice) Ann Nilsson     Ett år kvar  
Barbro Larsson      Omval 2 år 
Christer Wandin     Omval 2 år 
Sofie Sjögren     Ett år kvar 
        
Tillsynsmän klubbhuset, Löt 
Tillsynsman Johan Tibblin     Ett år kvar 
Assisterande Peter Marnell     Omval 2 år 
 
Utprickningsgruppen  
Gruppledare Per-Olov Kvick    Ett år kvar 
     
 
Revisorer 
Revisor Ingrid Fyrebo      Ett år kvar 
Assisterande revisor Stefan Larsson    Omval 2 år 
Revisorsuppleant Kenneth Hammarström   Omval 1 år 
 
Valberedning 
Sammankallande Laurent Castaing    Omval 1 år 
Valberedare 1 Jan Nährström    Omval 1 år  
Valberedare 2: Vakant     Nyval 1 år 
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