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Kallelse till Årsmöte 
28 April 2019 

Välkommen till WSSS trivselhelg 25-26 maj 2019 

Klubbtidning för Wermdö Skeppslag Segel Sällskap Grundat 1974 • NR 1/2019 
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Verksamheten 2018 
WSSS har under 2018 genomfört klubbens vanliga 
aktiviteter. Det började i maj med Trivselhelg på 
Getö med städning av anläggningen, lagning av 
bastutak och montering av gungställning. 
 
Ett tiotal båtar slöt upp. Aktiviteten avslutades 
traditionsenligt med varmkorv och öl. 
 
I juni firades midsommar med lekar och dans runt 
midsommarstången. 8-10 båtar anslöt. 
 
I augusti anordnades kräftskivan som brukligt, dock 
utan den traditionella kappseglingen då antalet 
deltagande varit vikande. Målet är att ta upp 
kappseglingen 2019 igen. 

Christer Levihn, Ordförande WSSS  

Styrelse  

Ordförande: Christer Levihn 
Kassör:  Ragnar Lindgren  
Sekreterare: Per Thunman  
Ledamot: Per Stadig  
 Annika Nordin 
Suppleant: Kerstin Andersson 
 Gunnar Lundström 

Ekonomi 
2019 blir sannolikt ett år utan stora utgifter. För 

underhållet på Getö budgeterar vi 6 000 kr och för 

aktiviteter 5 000 kr. Utöver de två stora årligt 

återkommande utgifterna, arrendet för Getö och avgiften 

till Seglarförbundet (sammanlagt ca 22 000 kr), budgeterar 

vi ca 7 500 kr för administration (postbox, bankkostnader, 

internet, porto, tryckkostnader m.m.) och oförutsett. 

Intäkterna kommer som vanligt att domineras av 

årsavgifter från medlemmarna. 

Summarisk budget 2019 

Intäkter: 60 000 kr 

Utgifter: 40 500 kr 

Resultat: 19 500 kr 

Hög tid för årsavgiften  
Många har redan betalat. Men för de som ännu inte gjort 

det är det hög tid att göra det. Enligt stadgarna ska 

årsavgiften vara betald senast 31 mars.  

Aktuella avgifter år 2019: 

Inträdesavgift: 200 kr  

Årsavgift:    400 kr  

Som du sätter in på vårt plusgirokonto 10 33 14-1. Skriv 

namn, adress och gärna medlemsnummer så slipper 

kassören leka deckare. Tack på förhand!  

Ragnar Lindgren, Kassör 
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Årsmöte söndag 28 april kl 15:00 på 
Båtmagneten, Värmdö 
 

 
 
 
 

 

Dagordning WSSS årsmöte 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
11. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
b) 2 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
c) 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande; 

12. Övriga frågor. 
 

Det kommer att serveras kaffe och Annelis goda bullar. Efter årsmötet finns möjlighet att handla på 
Båtmagneten till rabatterade priser.

För er som inte vet det är Båtmagneten 
en båttillbehörsaffär som ligger vid 
Fagerdalavägen (vägen till Bullandö) ca 
1,5 km från Hemmesta vägskäl 
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Ny medlem 
Vi hälsar Dick Alm med familj välkommen som 
medlem i WSSS. 
 

 
 

Trivselhelg 25-26 maj 
Samling lördag förmiddag på Getö för att göra ön fin 
inför sommaren. Vi bjuder på korv och öl. 
 
Det som behöver göras är: 
• Såpskura bänkar, bord och bryggor 
• Städa bastun 
• Skräppromenad runt ön 
• Byta landförtöjning/kätting till bryggan 
• Byta några bryggplankor 
Lista med uppgifter för både stora och små kommer 
att finnas! 
 
 
 

 
Midsommar på Getö, 
den 21-22 juni 
Program Midsommarafton 
11:00  Blomplockning till midsommarstången. 

Ta gärna med blommor och lövade kvistar, 
utbudet på Getö brukar vara begränsat. 

15:00 Stångresning med dans. 
17:00 Bålskål serveras på dansbanan. 
Grillarna tänds för gemensam midsommar-middag 

och sång. 
OBS! En avgift på 100 kr/båt (ensamseglare 50 kr) 

kommer att tas ut. 
21:00 Dans, sång och gemenskap. Ta gärna med 

egna instrument. 
 
 

 
 

Kräftköret 2019  

Boka redan nu in lördagen den 18 augusti för 
Kräftköret 2019, årets viktigaste kappsegling med 
tillhörande kräftskiva. 

 


