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Årsmöte 2023-03-11, Dagordning (förslag) 

 
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

4. Frågan om mötet är behörigt utlyst 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för 2022 

8. Revisorernas berättelse 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022 

10. Beslut om hedersmedlem och uppvaktning 

11. Förslag till beslut från styrelsen: 

• Fyllnadsval av ny sekreterare 
• Beslut om fortsatta arbeten på Askholmen enligt beskrivning 
• Beslut om att utöka pantbrev för att kunna teckna nödvändiga lån 

för fortsatta arbeten på Askholmen 

12. Motioner: Inga motioner har inkommit 

13. Information från styrelsen och andra förtroendevalda: 

 • Arbetsgruppen ”Ren båtbotten”, lägesrapport 

 • Allsvenskan i Strängnäs 2023, projektinformation 

14. Övriga frågor som ej ska föranleda beslut 

15. Mötets avslutande 



 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen för Strängnäs Segelsällskap avger följande verksamhetsberättelse för Sällskapets 
104:e verksamhetsår. 

 

 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande Jonas Svensson 
Vice Ordförande Mattias Cederholm 
Sekreterare Tommi Rotonen 
Kassör Lena Strömvall 
Ledare Slipgruppen Lars Nilsson 
Ledare Kölbåtsgruppen Pete Bamforth 
Ledare Jollegruppen Jonatan Jiselmark 
Ledare Motorbåtsgruppen Gunilla Mörk 
Ledare Askholmsgruppen Peter Ärfström 
Ledare Kommunikationsgruppen Stefan Fagerberg 
Ledare Festgruppen Ann Nilsson 

 

Övriga gruppledare: 
Klubbhuset Båtudden Johan Tibblin 
Medlemsadministratörer Laurent Castaing och Per-Olov Kvick 

 

Revisorer: 
Ingrid Fyrebo och Stefan Larsson 

 

 

 

 

 



 

 

Det gångna året 
2022 är året då vi har kommit tillbaks i normala rutiner igen. Fester har anordnats, och vi har 
kunnat träffas igen som normalt och Allsvenskan har genomförts. 
Det är också härligt att komma ut till vår fina ö som har fått en rejäl ansiktslyftning i hamnen. 

 
Under året deltog vi i Allsvenskan tillsammans med 17 andra lag. Isseglarna har fortsatt att 
visa att Strängnäs har duktiga isseglare, med goda resultat både på nationella och 
internationella mästerskap. 

Det är mycket roligt att jolleverksamheten är populär, och fortsätter att locka nya ungdomar 
till vår verksamhet. 
 
Sällskapet har varit anslutna till Svenska Båtunionen via Mälarens Båtförbund, 
Riksidrottsförbundet via Svenska Seglarförbundet och Svenska Isseglarförbundet. 
 
Vi kommer nedan få de olika gruppernas verksamhetsberättelser redovisade. 
 
Styrelsen framför sitt Tack till Sällskapets medlemmar och grupper för mycket goda insatser 
som vanligt, 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 
 
Jonas Svensson 
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 



Askholmsgruppen 2022 
Vision 
Vi vill skapa en trivsam plats på Askholmen tillsammans för och med våra medlemmar, deras 
respektive, barn och våra gäster. 

Hamnen 
Norra piren är klar förutom mittendelen där gräs och grusplan ska läggas då Sjögrävarens 
rekommendation var att låta leran torka och sedan gå vidare med jord och gräs. 

Vi är mycket nöjda med utfallet och Askholmen har fått mycket beröm av besökande. 

Klubbstugan 
Vi har tagit in offert och fått beslut på att byta taket och arbetet utförs under våren 2023. 

Underhåll av skogen 
Mycket jobb har lagts på upprensning efter den avverkning som gjorts 2022. Det finns 
fortfarande stora mängder stammar och kubbar som kan göras om till ved. Vi planerar därför 
att tillhandahålla vedklyv till de som önskar. 

Bastu och bastubrygga 
Givet det negativa besked vi fått för både bastu och brygga så kommer vi bygga om befintlig 
bastu och behålla en mer återhållsam design. Eventuellt lägger vi i en mindre brygga (som 
original längd) om medel till detta finns (det gör det inte när detta skrivs). 

Toaletter 
Våra toaletter behöver en översyn och vi kommer byta två insatser där urin-sten 
uppkommit.  

Pontonen 
Pontonen har behövt pumpas ur ett stort antal gånger och vi ser att inom några år behöver 
vi renovera om det går eller byta ut denna. 

Löpande arbeten 
Vi har under säsongen jobbat med gemensamma krafter för att hålla ön i ett fint skick och 
vill härmed tacka alla som hjälpt till med detta, ingen nämnd ingen glömd. 

För Askholmsgruppen 

Peter Ärfström och Jan Israelsson 

 

Festgruppen 2022 

2022 startade med en nästan helt ny festgrupp, med uppstart i april. Allt startar med 
midsommar som vanligt, kanonväder, lotteri, sjörövare, lekar och på kvällen dukade vi i 
stugan med dans efter mat och dryck till Rogge Roll duo. 

Kräftskivan var i augusti, bra väder även då. Vi dukade ute på verandan. 



Höstfesten hade vi i november i Solgården i Sanda (ville prova något nytt) blev riktigt lyckat. 

För Festgruppen 

Annte Nilsson 

Jollegruppen 2022 

Verksamhetsåret 2022 fortsatte likt 2021 med ett relativt högt intresse för jollesegling. 
Säsongsstart på hemmavatten hade vi i början av maj. En strängnässeglare var dock redan 
med på påsklägret i Oxelösund där de kombinerade snöbollskrig och segling samtidigt. 

En ny motor till den större ribben inhandlades med stöd av Sparbanksstiftelsen Rekarne. 

Under sommaren genomförde vi två stycken mycket uppskattade och proppfulla jolleläger 
med totalt 27 barn. Efter det sista lägret anordnade vi en regatta i sörmlandscupen där vi 
hade fem jolleklasser, Optimist Grön och Blå, ILCA, RS FEVA samt E-jolle. Totalt 26 tävlande i 
23 ekipage ute på vattnet. Solen sken, grillen gick varm och Strängnäs visade sig från sin 
bästa sida (alltså från Löt-hållet). 

Hösten fortsatte med flitigt deltagande i fler deltävlingar i Sörmlandscuppen samt 
kvällsträningar på tisdagar. På hemmaträningarna hade vi ett 20-tal jolleseglare på vattnet 
med varierande närvaro och 5-6 vuxna tränare och föräldrar som hjälpte till. 

Jollesektionen har även under 2022 fått ta över en fantastiskt fin MAXI 77:a från Christer 
Wandin som kommer rejsas med av både barn och ungdomar.  

För Jollegruppen 

Jonatan Jiselmark 

 

Kommunikationsgruppen 2022 

Kommunikationsgruppen har 2022 producerat och gett ut två nummer av klubbtidningen 
Bränningen.  

Gruppen har administrerat hemsidan och sällskapets Facebook-grupp.  

Många medlemmar har bidragit med material till dessa olika informationskanaler, och det är 
vi tacksamma för. 

För Kommunikationsgruppen 

Stefan Fagerberg 

 

Kölbåtsgruppen 2022 
Strängnäs segelsällskaps satsning på allsvenskan J70 går från klarhet och klarhet. Samtidigt 
går det väldigt bra för våra konkurrenter och det syntes under 2022. 



Det såg rätt så dystert ut efter de första tre deltävlingarna med en 18:e, 16:e och 15:e plats, 
nästan till omöjligt att klara oss kvar utan att kvala inför 2023. Vi slapp kvala på grund av det 
underbara lag som presterade en andra plats på den fjärde tävlingen i Saltsjöbaden. Helt 
otroligt! Så nära att vinna hela deltävlingen, superroligt att titta på. Tack vare det resultatet 
hamnade vi på en 15:e plats i totalen. Bra jobbat allihop! 

Vi har lärt oss att det blir tuffare och tuffare att vara kvar i Allsvenskan. Till nästa år behöver 
vi fundera hur vi ska bemöta det som är en hårdare konkurrens. 

Tack vare Åke Carlssons engagemang hade vi möjligheten till onsdagsseglingar på 
Ulvhällsfjärden i Strängnäs. Vi hoppas på bättre uppslutning 2023. 

För Kölbåtsgruppen 

Peter Bamforth 

 

Slipgruppen 2022 

Slipgruppen har genomfört 6 tillfällen på våren med sjösättning och 6 tillfällen på hösten 
med upptagning. Vid dessa tillfällen har ca 220 båtar hanterats. Utöver detta har ca hundra 
båtar sjö och torrlagts på andra tider. 

Under sensommaren genomfördes en städdag på slipen, där slyröjning och annat skräp 
röjdes undan. 

Slipgruppen har genomfört två planeringsmöten under det gångna året. 

Slipgruppen har arbetat utifrån framtagna arbetsbeskrivningar. Där den viktigaste uppgiften 
är att minimera risken för person och egendomsskador, inom ramen för 
verksamhetsområdet och uppgiften. 

Slipen och Båtudden har under vintern ronderats av bevakningspersonal på oregelbundna 
tider. 

För Slipgruppen 

Lars Nilsson 

 

Motorbåtsgruppen 2022 

Motorbåtsgruppen har inte haft någon verksamhet under 2022. Under 2023 kommer 
gruppen återkomma med nya satsningar.  

För Motorbåtsgruppen 

Gunilla Mörk 



Budget och utfall Strängnäs Segelsällskap 2022

Intäkter Kronor Utfall
Medlemsavgifter 530 000,00 kr 524 779 kr
Slipavgifter 660 000,00 kr 645 199 kr
Annonsintäkter 10 000,00 kr 6 000 kr
Bidrag 18 000,00 kr 15 311 kr
Intäkter från verksamhet (seglarskola, tävling, fester m.m.) 58 000,00 kr 47 950 kr
Övriga intäkter (sparbössan, försäljning av vimplar m.m.) 45 000,00 kr 113 015 kr
Eldebitering båthall 8 000,00 kr 3 655 kr
XRF 0,00 kr 83 500 kr

Summa intäkter 1 329 000,00 kr 1 439 409 kr

Utgifter
Anläggningarna (el, vatten, vägunderhåll m.m.) 204 000,00 kr 150 161 kr
Försäkringar 60 000,00 kr 86 889 kr
Övergripande driftskostnader 5 000,00 kr 750 kr
Förbundsavgifter 60 000,00 kr 58 444 kr
XRF-mätning 0,00 kr 66 416 kr
Inköp båthall 0,00 kr 125 000 kr

Styrelsen 18 900,00 kr 24 842 kr
Slip 125 000,00 kr 221 438 kr
Askholmen 41 000,00 kr 73 828 kr
Kommunikation 40 100,00 kr 40 662 kr
Jolle 50 000,00 kr 47 501 kr
Festgruppen 28 000,00 kr 28 405 kr
Kölbåtsgruppen 82 000,00 kr 49 802 kr
Motorbåtsgruppen 6 000,00 kr 0 kr
Klubbstuga, Löt 5 000,00 kr 7 739 kr
Båtunderhållsgruppen 30 000,00 kr 0 kr



Investeringar (summa per sektion)
Styrelsen 0,00 kr 0 kr
Slip 120 000,00 kr 149 875 kr
Askholmen 190 000,00 kr 90 250 kr
Kommunikation 0,00 kr 0 kr
Jolle 5 000,00 kr 0 kr
Festgruppen 0,00 kr 0 kr
Kölbåtsgruppen 0,00 kr 0 kr
Motorbåtsgruppen 0,00 kr 0 kr
Klubbstuga, Löt 15 000,00 kr 0 kr
Båtunderhållsgruppen 80 000,00 kr 83 922 kr

Summa utgifter 1 085 000,00 kr 1 305 923 kr

Resultat 244 000,00 kr 133 485,62 kr

Norra piren
Byggstart 30 % av totalsumman 528 000 kr
Pålning, spontning och muddring 30 % av totalsumman 528 000 kr
Slutbetalning 40 % av totalsumman 704 000 kr
Summa 1 809 202 kr
Ränta + amortering 84 480 kr 211 757 kr
Eget arbete segelsällskapet 150 000 kr
Summa 1 994 480 kr 2 020 959 kr

Totalt resultat inkl norra piren −1 887 473 kr
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STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A874

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
524 779,003021 Medlemsavgifter
645 199,003023 Slipavgifter
67 248,003031 Swishinsättningar
3 655,003041 Eldebitering båthall
2 750,003140 Intäkt Tävlingsverksamhet

45 200,003145 Intäkt Seglarskola
S:a Nettoomsättning 1 288 831,00

Övriga rörelseintäkter
6 000,003912 Annonsintäkter

15 311,233987 Erhållna bidrag och stöd
45 767,003990 Övr ersättningar och intäkter
83 500,003992 XRF bet fr medlemmar

S:a Övriga rörelseintäkter 150 578,23

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1 439 409,23

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror
-207 918,154010 Inköp materiel och varor

-750,004120 Återbet. disp Nycklar
-3 697,644145 Kostnad Seglarläger

-122 875,004217 Kajskoning vid lift
-1 809 202,004222 Norra piren

-83 922,004224 Inköp båtmotor
-125 000,004225 Inköp båthall
-90 250,004226 Pontonbrygga
-27 000,004227 Hetvattentvätt

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -2 470 614,79

-1 031 205,56Bruttovinst
Övriga externa kostnader

-13 302,005010 Arrendeavgift
-144 594,555310 El, vatten och renhållning
-33 266,006010 Bevakning

-127 523,006020 Besiktning/reparation/service
-66 416,006021 XRF-mätning
-49 802,146030 Kostnad Tävlingsverksamhet
-58 444,006040 Förbundsavgifter
-23 726,006110 Kontorsmaterial, porto m.mm.
-86 889,006310 Försäkringar
-7 490,576570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -611 453,26

Personalkostnader
-27 000,007215 Arvoden seglarläger
-2 057,007401 konsultavgifter
-4 000,007610 Kurser/utbildning
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Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A874

Resultatrapport

Perioden

S:a Personalkostnader -33 057,00

S:a Rörelsens kostnader -3 115 125,05

-1 675 715,82Rörelseresultat
Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
-11 757,008400 Räntekostnader

-200 000,008500 Amortering
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -211 757,00

S:a Finansiella poster -211 757,00

-1 887 472,82Resultat efter finansiella poster
-1 887 472,82Resultat före skatt

Årets resultat

1 887 472,828999 Årets resultat
S:a Årets resultat 1 887 472,82

Beräknat resultat: 0,00
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STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret
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Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,001110 Byggnader

113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,001111 Klubbstugan Båtudden

103 600,00 103 600,00 0,00 103 600,001131 Mark Askholmen

S:a Materiella anläggningstillgångar 311 600,00 311 600,00 0,00 311 600,00

S:a Anläggningstillgångar 311 600,000,00311 600,00311 600,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,00

Kassa och bank

562 317,67 562 317,67 -548 097,82 14 219,851930 Checkräkningskonto

1 100 764,85 1 100 764,85 -1 339 375,00 -238 610,151940 Bank

S:a Kassa och bank 1 663 082,52 1 663 082,52 -1 887 472,82 -224 390,30

S:a Omsättningstillgångar -213 240,30-1 887 472,821 674 232,521 674 232,52

S:a TILLGÅNGAR 98 359,70-1 887 472,821 985 832,521 985 832,52

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-1 984 482,52 -1 984 482,52 1 887 472,82 -97 009,702091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -1 984 482,52 -1 984 482,52 1 887 472,82 -97 009,70

S:a Eget kapital -97 009,701 887 472,82-1 984 482,52-1 984 482,52

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

-1 350,00 -1 350,00 0,00 -1 350,002291 Disp medel Nycklar

S:a Avsättningar -1 350,00 -1 350,00 0,00 -1 350,00
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STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret
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Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -1 350,000,00-1 350,00-1 350,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-98 359,701 887 472,82-1 985 832,52-1 985 832,52

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