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Fira Valborg på
Getö den 30 April
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Hjälp till att göra
Klubbholmen
sommarfin!
Lördagen 21 maj träffas vi på Getö
för att fira att den efterlängtade
båtsäsongen äntligen är här och
göra vår klubbholme extra fin
inför den kommande sommaren,

Besök oss på www.wsss.se

Verksamhetsberättelse 2015
Styrelse

en fin pokal, grattis Loke. I femkampen hade vi ju två grupper,
barn och vuxna. Barngruppen vanns av samma kille som i optimistseglingen alltså Loke Bonow

Ordförande:
Anne-Marie Mars
Kassör:		
Ragnar Lindgren
Sekreterare:
Per Thunman
Ledamot:
Per Stadig
		Irene Löfvenberg,
Suppleant:
Christer Lehvin
		Kerstin Andersson
Ö-fogde:
Micke Massalin

Kräftköret , 15/8

Själva kappseglingen genomfördes i behagligt lätta ostliga vindar som gav en fin kryss ut ur sundet från djuröbron och en
bit över Kanholmsfjärden. Så småningom vred vinden över mot
sydost och det blev sträckbog ända upp till målet vid Gistholmen. Anmärkningsvärt är att det efter över tre timmars segling
skilde mindre än fem minuter på omräknad tid mellan första
Styrelsen har hållit 7 samanträden under året.
och sista båt. Efter bål och prisutdelning vidtog gemensam
samvaro och intagande av skaldjur med tillbehör. Besättningar
Medlemsantal
från drygt ett dussin båtar deltog men sammanlagt var det, inFör närvarande är vi ca 140 medlemmar, som träffas, trivs och klusive gäster, 16-17 båtar som låg vid bryggan eller berget.
umgås. Den övervägande delen är seglare, men vi har även en
hel del medlemmar som ”seglar” motorbåt.
WSSS-aren
WSSS-bladet har utkommit med tre nummer.
Medlemskap
Den ges endast ut via e-post, meddela ny- eller ändrad e-post
WSSS är anslutet till Svenska Seglarförbundet och Svenska till ragnar.lindgren@hotmail.se
Båtunionen. Som medlem får du bland annat rabatt på förAnne-Marie Mars, ordförande
säkringspremien i de flesta försäkringsbolag, du får delta i
kappseglingar och du får tidningen Båtliv.

Trivselhelgen, 16/5

Det var mellan 4 och 6 båtar, men inte samma båtar hela tiden. Några kom och några gick. Jag tror att alla gick hem redan på lördag eftermiddag/kväll. Skapligt väder på torsdag,
regnskurar på fredag, fint väder på lördagen.
Vi monterade den nya badstegen på bastubryggan och krattade, städade och skurade bastu, bänkbord, ljugarbänk, jollar
och toaletter. På lördagen återstod fönsterputsning i bastun
och sedvanlig korvgrillning.

Midsommarfirande, 19/6

Vi var 14 båtar som samlats vid bryggan för att fira midsommar och väldigt roligt att det var så många barn bland besättningarna. Vi hade inget speciellt program före lunch men
några började samla löv till majstången.
Midsommaraftonens sill-lunch fick intas under kapell eller
nere i båtarna för nu hade det börjat regna ordentligt. Efter
lunch samlades vi för att klä majstången med löv blommor
och godispåsar, det visade sig att ett par besättningar hade
blommor med sig.
Eftersom det regnade satte vi upp skydd över dansbanan i
form av gamla segel och klockan fem samlades vi där för att
skåla i midsommarbålen. Vid middagstid satt de flesta nere i
båtarna och åt på grund av det dåliga vädret.
Midsommardagen inleddes med ganska bra väder, växlande
molnighet men inget regn. På förmiddagen ordnades optimistjollesegling för barnent och fyra barn ställde upp. Tack
familjen Della-Flora för hjälpen.
På eftermiddagen var det dags för femkamp. Efter femkampen samlades vi för prisutdelning på dansbanan. Vi började
med optimistseglingen och segrare var Loke Bonow som fick

Ekonomi

I avvaktan på en ny landgång till bryggan blev 2015 ett tämligen normalt år utan några större utgifter med ett plusresultat
på 5 749 kr. För 2016 budgeterar vi för underhållet på Getö upp
till 60 000 kr för den planerade nya landgången. De gör att det
kan bli en förlust på närmare 50 000 kr. Den nuvarande ekonomiska ställningen gör att vi klarar det.
Summarisk budget för 2016
Intäkter
Årligt återkommande utgifter
Underhåll Getö
Summa utgifter
Budgeterat resultat

60 000 kr
47 000 kr
60 000 kr
107 000 kr
-47 000 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 2016
Inträdesavgift: 100 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

WSSS Wermdö Skeppslag Segel Sällskap www.wsss.se

Årsmöte den 10 april kl 15.00
på Båtmagneten, Värmdö
För er som inte vet det är
Båtmagneten en båttillbehörsaffär som ligger vid Fagerdalavägen (vägen till Bullandö)
ca 1,5 km efter Hemmesta vägskäl

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.		 a) Fastställande av medlemsavgifter för 2017.
		 b) Förslag om åtgärder och finansiering av brygga på Getö.
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 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;
		 f ) eventuellt fyllnadsval av 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.
12. Övriga frågor.
OBS: Se förslag från valberedningen på sid 4
Efter årsmötet finns möjlighet att handla på Båtmagneten till rabatterade priser.
WSSS Wermdö Skeppslag Segel Sällskap www.wsss.se

Förslag från valberedningen

Fira Valborg på Getö 30 april
För de som har båten i sjön tidigt är det lite av en tradition att fira Valborgsmässoafton på Getö. Inget organiserat program, endast spontana aktiviteter

Ordförande för en tid av 1 år,
Christer Lehvin (nyval).
Två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år,
Irene Löfvenberg (omval)
Per Stadig (omval).
Suppleant till styrelsen för en tid av 2 år,
Kerstin Andersson (omval).
Suppleant till styrelsen för en tid av 1 år,
Gunnar Lundström (nyval), fyllnadsval för
Christer Lehvin som förslås som ordförande.
Två revisorer för en tid av 1 år,
Lars Hasselroth (omval)
Leif Werner (omval).
Revisorssuppleant för en tid av 1 år,
Annika Lundström (omval).
Per Thunman och Ragnar Lindgren valdes av
årsmötet 2015 till ledamöter av styrelsen för en
tid av 2 år (2015-2016).

Gör klubbholmen sommarfin under
trivselhelgen 21- 22 maj!
Lördagen 21 maj träffas vi på Getö för att fira att den efterlängtade båtsäsongen äntligen är här och göra vår klubbholme extra fin inför den kommande sommaren.

Medlemsavgifter 2017

Styrelsen föreslår en eventuell höjning med
100 kronor beroende av finansieringen av den
nya bryggan.
Inträdesavgift:
Årsavgift:

100 kr
500 kr

Ny medlem
Vi hälsar Scott Lakey med familj välkommen som medlem i WSSS.

Kalendarium

2016
Årsmöte 		
Valborg 		
Trivselhelg 		
Midsommar 		
Kräftköret 		
Kräftfest 		

10 april
30 april
21maj
24 juni
20 augusti
20 augusti

Ordförande: Anne-Marie Mars, annemarie.mars@gmail.com Kassör: Ragnar Lindgren, ragnar.lindgren@hotmail.se
Sekreterare: Per Thunman, pgthunman@hotmail.com Ledamot: Per Stadig, per.stadig@gmail.se Ledamot: Irene Löfvenberg irene.lofvenberg@sr.se
Information- och webbansvarig: Jan Mars, jan.mars@oliven.se
WSSS Wermdö Skeppslag Segel Sällskap www.wsss.se

