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Verksamhetsplan 2023  
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.   
 
Föreningen har stark ekonomi och god kontroll på våra elkostnader, men allmänekonomisk osäkerhet gör att 
vi är lite extra försiktiga. Vi kommer därför, om vi bedömer det möjligt, först på årsmötet ta upp för beslut 
om vi ska beställa och fortsätta renoveringen av pirerna på Askholmen, påverkar inte årets budget. Vidare 
kommer vi få tänka om lite vad gäller bastun på Askholmen, vilket gör att det tar lite längre tid än vad vi 
hoppades på. 
 
På den mer sportsliga sidan har jolle och kölbåtsgruppen starka planer och förhoppningsvis kommer det ge 
starka resultat i deltagande och resultatlistor. Jollegruppen har nya möjligheter att stödja våra ungdomar in i 
kölbåtslivet, vilket kan ge framtida seniormedlemmar. Kölbåtsgruppen satsar hårt, som den Allsvenska klubb 
vi är! Klubben kommer också stå som värd för finalseglingen i nästa års serie, roligt. Jag hoppas många 
ställer upp och visar vilken fin förening vi har, det var en stor succé förra gången  
 
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.   
 
Jollegruppen  
Det främsta målet för verksamhetsåret 2023 är att fortsätta med jolleträningarna en gång per vecka under 
perioderna april/maj – juni samt augusti-september/oktober. 
De seglare som tillkom jollegruppen under 2022 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 2022 och om tillräckligt intresse finns hoppas vi 
kunna fortsätta med det. Sommaren 2022 liksom 2021 hade vi det ena seglarlägret för mer erfarna seglare 
och ett för barn som aldrig seglat tidigare. Detta tänker vi försöka oss på även nästa år. 
 
Vårt fjärde mål är att åka iväg på några tävlingar samt anordna en nybörjartävling även nästa år. 
 
Vårt femte mål är att fixa i ordning vår nya Maxi 77a och låta våra lite mer erfarna jolleseglare träna 
kölbåtssegling. 
  



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 
Under 2023 så planerar Festgruppen för att genomföra sällskapets gemensamma fester ungefär på samma 
sätt som 2023. Traditionellt handlar det om Midsommarfirandet, Kräftskivan och Årsfesten. 

Kölbåtsgruppen 
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 2021-2022 års blygsamma nivå. 

Vi planerar att under året genomföra utbildning på kappseglingsregler för intresserade medlemmar. 

Under våren kommer Svenska Kryssarklubben´s ”Qvinna ombord” komma och gästa vår anläggning under 
en helg. Dom kommer att anordna en fullspäckad helg med segling och olika övningar med fokus på sjön, 
för kvinnor. Inbjudan kommer.  

Vi kommer nu göra en större satsning av Allsvenskaseglingarna. Att vi satsar och är med i Allsvenskan, visar 
att vi är en ideell idrottsförening. Vi har ända sen Allsvenskan startade varit med hela tiden. Vi har hela tiden 
gjort det som en breddsegling. Alla lagen som är med har bara blivit bättre hela tiden. Vi kommer nu behöva 
göra en större satsning för dom som seglar för att kunna hänga med. Det gör att vi kommer bland annat 
behöva göra mer träningar för dom som seglar. Vi kommer bland annat t.ex. åka upp till KSSS och vara med 
på deras träningar. Vi förbereder även för att få ihop ett lag till "Women on water", en kappsegling för 
kvinnliga besättningar.  

Under 2023 så kommer Strängnäs Segelsällskap anordna delsegling nr 4 i Allsvenskan. Inför och under den 
helgen kommer vi behöva hjälp av så många medlemmar som möjligt. Så när vi återkommer med mer 
information, så är det bara att anmäla sig, så får ni vara med på en underbar seglingshelg med många täta 
race och se många av Sveriges bästa seglare. 

 
Askholmsgruppen 
 
Vision 
Vi vill skapa en trivsam plats på Askholmen tillsammans för och med våra medlemmar, deras respektive, 
barn och våra gäster 
  
Bakgrund 
Askholmens underhållsbehov är stort och vi jobbar på enligt den plan vi har. Dock gör mängden arbete samt 
den påverkan av samhällsekonomiska situationen att vi avvaktar med flera större arbeten på södra piren och 
västra kajen. 
Vi tar gärna emot förslag från er medlemmar på förbättringar som kan göras. 
  
Bastun och badbryggan 
Vi har genom styrelsen lämnat in en överklagan på det negativa beslut vi fått och får således avvakta att 
överklaga har sin gälla gång och uppdatera verksamhetsplanen baserat på detta. 
  
  



Klubbstugan 
Vi har tagit in offert och fått beslut på att byta taket, vi hoppas att det räcker med ytskiktet. Vi planerar också 
att måla om invändigt med ideella krafter. 
  
Underhåll av skogen 
Vi fortsätter med den upprensning som behövs efter årets avverka. 
  
Toaletter 
Våra toaletter behöver en översyn och vi i gruppen behöver utbildning för att sköta dessa så att de slutar 
lukta. Under våren kommer Mullis från Södertälje att hjälpa oss med det. 
  
Pontonen 
Här finns ett stort behov att byta ut pontonen med tiden men vi avvaktar den finansiella situationen och 
planerar för detta under 2024 
  
Underhåll båtar 
För att hålla ner kostnaderna så planerar att behålla hyttbåten men uppgradera den med hydraul styrning. 
  
Hamnen 
Norra piren slutförs med gräs men vi avvaktar med flera större arbeten på södra piren och västra kajen givet 
arbetsmängden samt den samhällsekonomiska situationen. 
  
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, i avsikt att stärka sällskapets interna sammanhållning och 
medlemmarnas kunskap om verksamheten. 

Publicera nyheter på hemsidan och i facebookgruppen.  

Ge ut två nummer av Bränningen. Arbeta för att fler medlemmar bidrar med artiklar och annan information 
till Bränningen och övriga kanaler. 

Genomföra en informationsträff för nya medlemmar. 

Stödja sällskapet vid framtagning av trycksaker och profilprodukter, samt vid intern och extern 
informationsspridning. 

Upprätthålla kontakten med Anders Bil och Däck, som är utlämningsplats 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. Kranen kommer att 
uppgraderas med radiostyrning för ökad säkerhet. Vid behov kommer även medlemmarna att kunna 
genomföra arbetsplikt på slipen.  



Budgetförslag 2023 – Strängnäs Segelsällskap 
Intäkter År 2023 År 2022 
Medlemsavgifter 576 850    530 000,00 kr 
Slipavgifter 730 000,00 kr 660 000,00 kr 
Annonsintäkter 5 600,00 kr 10 000,00 kr 
Bidrag 18 000,00 kr 18 000,00 kr 
Intäkter från verksamhet (seglarskola, tävling, fester m.m.) 
Övriga intäkter (sparbössan, försäljning av vimplar m.m.) 

58 000,00 kr 
60 000,00 kr 

58 000,00 kr 
45 000,00 kr 

Eldebitering båthall 6 000,00 kr 8 000,00 kr 
Summa intäkter 1 454 450,00 kr 1 329 000,00 kr 
Utgifter     
Anläggningarna (el, vatten, vägunderhåll m 
Försäkringar 

206 000,00 kr 
75 000,00 kr 

204 000,00 kr 
60 000,00 kr 

Övergripande driftskostnader 
Förbundsavgifter 

5 000,00 kr 
60 000,00 kr 

5 000,00 kr 
60 000,00 kr 

Räntor 
Amortering 

15 000,00 kr 
200 000,00 kr 

  

Styrelsen 
Slip 

22 900,00 kr 
168 000,00 kr 

18 900,00 kr 
125 000,00 kr 

Askholmen 
Kommunikation 

48 000,00 kr 
42 100,00 kr 

41 000,00 kr 
40 100,00 kr 

Jolle 
Festgruppen 

54 500,00 kr 
28 000,00 kr 

50 000,00 kr 
28 000,00 kr 

Kölbåtsgruppen 
Motorbåtsgruppen 

134 000,00 kr 
6 000,00 kr 

82 000,00 kr 
6 000,00 kr 

Klubbstuga, Löt 
Båtunderhållsgruppen 

5 000,00 kr 
30 000,00 kr 

5 000,00 kr 
30 000,00 kr 

      
Investeringar (summa per sektion)     
Styrelsen 
Slip 

0,00 kr 
192 500,00 kr 

0,00 kr 
120 000,00 kr 

Askholmen 
Kommunikation 

260 000,00 kr 
0,00 kr 

190 000,00 kr 
0,00 kr 

Jolle 
Festgruppen 

10 000,00 kr 
0,00 kr 

5 000,00 kr 
0,00 kr 

Kölbåtsgruppen 
Motorbåtsgruppen 

0,00 kr 
0,00 kr 

0,00 kr 
0,00 kr 

Klubbstuga, Löt 
Båtunderhållsgruppen 

75 000,00 kr 
0,00 kr 

15 000,00 kr 
80 000,00 kr 

Summa utgifter 1 637 000    1 085 000,00 kr 
Resultat −182 550,00 kr 244 000 kr 
 

  



Sammanställning investeringar 2023 

 
 

  



Styrelsens förslag till avgifter 2023 
 
Styrelsen föreslår att avgifter för seniormedlem samt slipplats höjs med cirka +10% jämfört med 2022.  

 

Årliga medlemsavgifter  

Avgift Seniormedlem/Familjehuvud 1 100:-,  
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 60:-  
Sommaravgift på slipen år 1: 3 000:-  
Sommaravgift på slipen år 2: 6 000:-  
Sommaravgift på slipen år 3: 9 000:-  

Avgift för förvaring av tom vagn/kärra på slipen september-augusti, kräver medlemskap: 1 000:-, max. 3 år. 

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:- 


	Höstmöte 2022-11-26, Dagordning (förslag)
	2022-11-26
	Styrelsen



