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Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen skall utgå från gällande stadgar för Sällskapet. Högsta prioritet ägnas säkerhet,
miljöhänsyn och delaktighet. Investeringar och större underhållsinsatser skall baseras på långsiktig
investeringsplan. Verksamhetsplanen för kommande året bygger på bedömd budget och respektive
gruppers ansatser.
De närmaste åren ser vi önskemål om stora investeringar i klubben. På extra medlemsmöte beslutade vi om
att börja renoveringen av hamnen, där Sjögrävaren just nu arbetar med norra piren. En mer aktiv
Askholmsgrupp har definierat ännu fler projekt som potentiellt drar kostnader samtidigt som andra grupper
har vaknat till en verklighet där pengar för många år kan bli reserverade till avbetalning och räntor på lån.
Vi ska kanske inte kosta på oss allt, det blir en balansgång framöver. Det är bra att vi börjar med en stabil
kassa och goda intäkter. Vi ska fortsätta att arbeta med att hitta hjälp med finansiering och även arbeta med
att visa vår tacksamhet till de som hjälper oss. Framför gärna dina åsikter till styrelsen så att vi kan ha med
dem som underlag för beslut.
Under flera års tid har det växt fram en önskan om att ta hand om våra följebåtar på ett bättre sätt, vi har
därför beslutat tillsätta en grupp som kommer hjälpa till att ta hand om våra följebåtar.

Jollegruppen
Det främsta målet för verksamhetsåret 2022 är att fortsätta med jolleträningarna en gång per vecka under
perioderna april/maj – juni samt augusti-september/oktober.
De seglare som tillkom jollegruppen under 2021 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 seglarlägret. Även detta år ämnar vi att genomföra ett eller två dagläger i gruppen.
Det blev mycket lyckat med två lägerveckor även sommaren 2021 och om tillräckligt intresse finns hoppas
vi kunna fortsätta med det. Sommaren 2021 återuppväckte vi att den ena veckan var mer fortsättarbetonat.
Detta tänker vi försöka oss på även nästa år.
Om COVID-situationen tillåter vill vi även åka iväg på några tävlingar och undersöka möjligheterna för
samarbete med Torshälla och/eller Mariefred. Vi har också lösa planer på att eventuellt arrangera en
nybörjartävling nästa år. Vi ämnar undersöka intresse och möjligheter att göra detta.
Då en av våra följebåtar (den stora svarta ribben) under ett antal år har haft en utombordare som trots ett
flertal kostsamma reparationer och felsökningar fortfarande är trasig planerar vi att köpa en ny motor för att
kunna bedriva vår normala verksamhet samt garantera säkerheten för våra jolleseglare. Vår förhoppning är
att vi delvis eller helt kommer att finansiera inköpet med bidrag.

Motorbåtsgruppen
Under året som kommer är tanken att vi skall kunna återuppta Eskaderträffen under försommaren.
Vi får naturligtvis se om de öppnade restriktionerna håller i sig.
Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens direktiv.

Festgruppen
Festgruppen har som främsta uppdrag att ansvara för sällskapets gemensamma fester. Traditionellt handlar
det om Midsommarfirandet, Kräftskivan och Årsfesten.
Efter två mycket annorlunda säsonger på grund av pandemin, så har festgruppen mycket starka
förhoppningar att 2022 ska bli ett år då vi kan återuppta våra populära aktiviteter, och att dessa ska bli
uppskattade.

Kölbåtsgruppen
Vi planerar att under året genomföra utbildning på kappseglingsregler för intresserade medlemmar.
Vår satsning på Allsvenskan Segling har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta under de kommande
åren. Vi förbereder även för att få ihop ett lag till "Women on water", en kappsegling för kvinnliga
besättningar. Detta skulle kunna ske redan inför 2022. För att stödja de båda satsningarna kommer vi att
köpa in träningssegel till den J/70-båt som klubben använder för träning.
Under vår och höst kommer vi att i någon form ordna med träningsseglingar under vardagskvällar. För att
detta ska kunna fungera behöver vi hjälp av medlemmarna för att locka med fler seglare, och även
funktionärer. Vår förhoppning är att antalet deltagare växer från 2021 års blygsamma nivå.
Vi planerar att fortsätta med onsdagsseglingar i någon form beroende på hur intresset från
klubbmedlemmarna ser ut.
Vår avsikt är att arrangera Allsvenskan segling i Strängnäs under både år 2022 och 2023. Dialog pågår med
Svenska Seglarförbundet och Europaskolan.

Askholmsgruppen
Vision
Vi vill skapa en trivsam plats på Askholmen tillsammans
för och med våra medlemmar, deras respektive, barn och våra gäster
Bakgrund
Aspholmens underhållsbehov är stort och vi planerar över de kommande åren försöka komma i kapp med
underhållet så att det hamnar på en rimlig nivå. Vi kommer också att utse områdesansvariga för att kunna
arbeta mer fokuserat på olika behov för respektive område. Vi kommer presentera våra områdesansvariga
och planer för respektive område på hemsidan och vi tar förstås gärna emot förslag från er medlemmar på
förbättringar som kan göras.

Bastun
Vi hoppas att vi får tillstånd att bygga bastun och så fort vi får det så kommer vi planera för att riva den
gamla och bygga den nya.
Det samma gäller för bastubryggan.
Klubbstugan
Vi planerar att ta in offert för att byta taket, vi hoppas att det räcker med ytskiktet. Vi planerar också att
måla om invändigt med ideella krafter.
Underhåll av skogen
Skogen på ön håller på att växa oss ur händerna och på vissa ställen börjar det bli farligt att vistats på grund
av nedfallande grenar från döda träd, vi har ock två stycken stora träd som fallit om kull. Vi har undersökt
möjligheten att fälla och ta bort en stor del men av kostnadsskäl så ser vi att det inte är möjligt. Planen nu
är att ta in hjälp för att fälla träd över flera år 2022 ta bort träd som är farliga och också de stora träden nere
vid hamnen för att släppa in mer ljus.
Toaletter
Våra toaletter behöver en översyn och vi i gruppen behöver utbildning för att sköta dessa så att de slutar
lukta. Så i under våren kommer Mullis från Södertälje att hjälpa oss med det.
Pontonen
Pontonen har slitit sig och en kätting har gått av så vi kommer att be Sjögrävaren komma med förslag och
kostnad för att åtgärda detta.
Underhåll båtar
För att hålla ner kostnaderna så planerar att behålla hyttbåten men uppgradera den med hydraul styrning.
Flotten blev jättebra efter uppdatering så vi är nöjda med den men vi behöver finjustera lite för att slippa bli
blöta när vi kör den.
Hamnen
Vi ser att det blir mycket jobb på ön under 2022 så under våren färdigställer vi Norra Piren planerar att göra
Västra kajen vintern 2022/2023 för att sedan göra södra piren vintern 2023/2024. Detta möjliggör att vi
orkar med att göra de jobb som vi har framför oss och så sprider vi utgifterna i tid.
Löpande arbeten
Här har vi de vanliga som att ta hand om blommor, reparera trädäck, bord mm, fixa toapapper och städa
med mera.

Kommunikationsgruppen
Våra 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
och inlägg till hemsidan.
Genomföra en informationsträff för nya medlemmar.
Stödja Sällskapet med trycksaker, profilprodukter och informationsspridning.
Bibehålla och vårda kontakten med Anders Bil och Däck, som är butik för våra vimplar och nycklar.

Slipgruppen
Slipgruppen hanterar Sällskapets sjö- och slipsättning samt underhåll av traktorer, kranar och annan
materiel som ligger under slipgruppens ansvar. Vi kommer fortsätta 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. Arbeten med kajen kommer att färdigställas ut mot bryggan. Vi
kommer även se över möjligheterna med att säkerställa max lyftvikt på traverskranen. Vi kommer att lägga
ut arbeten som medlemmar kommer att kunna göra som arbetsplikt.

Budgetförslag 2022 – Strängnäs Segelsällskap
Intäkter

Kronor

Medlemsavgifter

530 000,00 kr

Slipavgifter

660 000,00 kr

Annonsintäkter

10 000,00 kr

Bidrag

18 000,00 kr

Intäkter från verksamhet (seglarskola, tävling, fester m.m.)

58 000,00 kr

Övriga intäkter (sparbössan, försäljning av vimplar m.m.)

45 000,00 kr

Eldebitering båthall
Summa intäkter

8 000,00 kr
1 329 000,00 kr

Utgifter
Anläggningarna (el, vatten, vägunderhåll m.m.)
Försäkringar
Övergripande driftskostnader

204 000,00 kr
60 000,00 kr
5 000,00 kr

Förbundsavgifter

60 000,00 kr

Styrelsen

18 900,00 kr

Slip

125 000,00 kr

Askholmen

41 000,00 kr

Kommunikation

40 100,00 kr

Jolle

50 000,00 kr

Festgruppen

28 000,00 kr

Kölbåtsgruppen

82 000,00 kr

Motorbåtsgruppen

6 000,00 kr

Klubbstuga, Löt

5 000,00 kr

Båtunderhållsgruppen

30 000,00 kr

Investeringar (summa per sektion)
Styrelsen

0,00 kr

Slip

120 000,00 kr

Askholmen

190 000,00 kr

Kommunikation
Jolle

0,00 kr
5 000,00 kr

Festgruppen

0,00 kr

Kölbåtsgruppen

0,00 kr

Motorbåtsgruppen

0,00 kr

Klubbstuga, Löt

15 000,00 kr

Båtunderhållsgruppen

80 000,00 kr

Summa utgifter
Resultat

1 085 000,00 kr
244 000,00 kr

Norra piren

Kostnadsår

Byggstart 30 % av totalsumman

528 000 kr

2021 från eget kapital

Pålning, spontning och muddring 30 % av totalsumman

528 000 kr

2022 från eget kapital

Slutbetalning 40 % av totalsumman

704 000 kr

2022 lån + eget kapital

Ränta + amortering
Eget arbete segelsällskapet
Summa

84 480 kr

2022

150 000 kr

2022

1 994 480 kr

Styrelsens förslag till avgifter 2022
Styrelsen föreslår att alla avgifter lämnas oförändrade från 2021 års nivå.

Årliga medlemsavgifter
Avgift Seniormedlem/Familjehuvud 1 000:-,
Avgift arbetsplikt Seniormedlem 1 000:-, Betalas för det år som arbetsplikten gäller. Vid genomförd
arbetsplikt återbetalas arbetsplikten nästkommande år
Avgift Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll 200:Avgift Juniormedlem, ungdomar under 20 år 200:Avgift Familjemedlem 200:Avgift Stödmedlem 350:Medlemsavgifter gäller för per kalenderår, 1 januari – 31 december. Tillämplig medlemsavgift måste vara
betald om båt skall hanteras vid slipen. Medlemsavgifter för befintliga medlemmar faktureras under våren.

Slipavgifter
Platskostnad, vinter, per kvadratmeter 55:Sommaravgift på slipen år 1: 3 000:Sommaravgift på slipen år 2: 6 000:Sommaravgift på slipen år 3: 9 000:Avgift för slipplats faktureras efter sommaren. Vid uppsagd slipplats ska avgift betalas för nästkommande
period om platsen inte är städad och tömd 31 augusti.

Andra avgifter
Klubbhushyra Båtudden, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 1 000:-/dag
Klubbhushyra Askholmen, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 500:-/dag
Deposition Klubbnyckel 350:-, nyckel kan kvitteras ut på Tosterömacken, 200:- återbetalas vid
återlämnande av nyckel.
Påminnelseavgift faktura 200:-

19 nov 2021 (Rev 5)
Förslag från valberedningen: Funktionärer för SSS inför verksamhetsår 2022
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
Vice ordförande Mattias Cederholm
Sekreterare Tommi Rotonen
Kassör Lena Strömvall
Ledamot Erik Sundberg

Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Ekonomi
Vice kassör: Peter Forslund
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Medlemsadministratör: Pelle Kvick & Laurent Castaing
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)

Jollegruppen
Gruppledare Jonatan Jiselmark
(Vice) Erik Waltersson
Daniel Lindblad
Erik Wallin
Rickard Svärd
Nathalie Lagergren
Svala Waltersson
Mats Brink
Elis Brink (Juniorrepresentant)

Ny/omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Ny/omval 1 år (av.mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 1 år (av. mandat 31 dec 2022)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Motorbåtsgruppen
Gruppledare Gunilla Mörk
Karin Lindqvist
Peter Enbom

Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)

Kölbåtsgruppen
Gruppledare Pete Bamforth
Åke Carlsson
Kristoffer Elffors
Daniel Pettersson

1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 1 år (av.mandat 31 dec 2022)

Slipgruppen
Gruppledare Lars Nilsson
(Vice) Mattias Cederholm
Kenneth Palm Slipplatser
Jan Nährström
Lars Serander
Lars Johansson
Peter Günter
Johan Wennerberg
Patrik Stedt
Orvar Pettersson

Nyval 2 år (av. mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Torfinn Jörgensen
Göran Markström
Lars Ejdre
Per Inge Westerberg ”Pinge”
Lars Mattsson
Dag Zeinetz
Gunilla Mörk Miljösamordnare

Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 1 år (av.mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Askholmsgruppen
Gruppledare Peter Ärfström
(Vice) ?
Robert Nilsson
Hans Johansson
Magnus Björklund
Marcus Axén
Krister Kilgren
Tommy Lindqvist
Leif Rytterlund

Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)

Kommunikationsgruppen
Gruppledare Stefan Fagerberg
(Vice) Ingrid Ärfström
Mattias Rönn
Malin Wallin
Thomas Timan

Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Festgruppen
Gruppledare Ann Nilsson
(Vice) Christer Wandin
Sofie Sjögren
Anders Norrby
1 Vakant

1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 1-2 år

Båtunderhållsgruppen
Gruppledare Per Thurhammar
Lars Fergren
Magnus Björklund

Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Nyval 1 år (av. mandat 31 dec 2022)

Tillsynsmän klubbhuset, Löt
Tillsynsman Johan Tibblin
Assisterande Peter Marnell

1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)

Revisorer
Revisor Ingrid Fyrebo
1 år kvar (av. mandat 31 dec 2022)
Assisterande revisor Stefan Larsson
Omval 2 år (av.mandat 31 dec 2023)
Revisorsuppleant Kenneth Hammarström
Omval 1 år (av. mandat 31 dec 2022)

Valberedning
Sammankallande Laurent Castaing
Valberedare 1 Jan Nährström
Valberedare 2 Vakant

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

Motion om kostnadssäkring medlemsavgifter

Strängnäs 2021-08-26

Motion till Strängnässegelsällskaps höstmöte 2021

Enligt paragraf 7.3 Förslag till dagordningspunkt/motioner vill vi härmed lägga en motion/ särskilt ärende
att tas upp på årsmötet 2021.

Bakgrund
Klubben har genom åren haft en fast medlemsavgift. Som alla känner till så ökar kostnaderna för de
aktiviteter vi gör över tid. Klubben kommer den närmaste tiden att låna pengar och det är viktigt att
klubben upprätthåller sin betalningsförmåga.
Motion
Vi föreslår härmed till styrelsen och höstmötet att säkerställa klubbens betalningsförmåga kvarstår genom
att besluta om en årlig höjning av intäkterna till klubben med start 2022.
Vi föreslår följande årliga höjningar:
50 kr för medlemsavgiften.
10 kr för Stöd-, Junior- och familjemedlem.
1 kr per m2 för slipavgiften

Hälsningar
Magnus Björklund, Tommy Lindkvist, Marcus Axén, Leif Rytterlund, Christer Killgren, Hans Johansson,
Peter Ärfström, Björn Krantz,

Styrelsens yttrande och förslag angående motion om ” Motion om
kostnadssäkring medlemsavgifter”
Styrelsen har diskuterat motionen och kommit fram till följande slutsatser:
•
•
•
•
•

Sällskapets avgifter har ej varit ”fasta” utan justerats vid behov, senast för två år sedan.
Vi har de två senaste åren haft goda intäkter.
Enligt gällande stadgar beslutar höstmötet om kommande års avgifter. För att förslaget ska kunna
permanentas krävs en stadgeändring.
En årlig höjning av avgifterna är inte långsiktigt funktionell, då kostnader, löner och pensioner inte
nödvändigtvis höjs i samma takt.
Avgiftsjusteringar vid behov bedöms ge medlemmarna mest gynsamma avgifter. Tidigare
avgiftshöjningar har alltid resulterat i att ett antal gamla medlemmar har gått ur Sällskapet.

Styrelsen rekommenderar höstmötet att avslå motionen.

