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Styrelsen har under 2017 haft 6 protokollförda möten. 
Mötena hålls företrädesvis i innerstaden så alla har lätt 
att delta.

Årets stora investering var två nya förankringar av 
bryggan, vilket består av två entons stenar med ny 
kätting.

Jobbet utfördes av Firma Kjell Blom. Samma företag 
som byggde den fasta bryggdelen.

Nu ska bryggan ligga stadigt även med större båtar 
förtöjda i vindar från alla håll.

Vi har också fått två fina ”ljugarbänkar” på den fasta 
bryggdelen

Aktiviteterna under året var som vanligt, Trivselhelgen 
i maj, Midsommarfirande i juni och Kräftköret i augus-
ti. Rapporter om detta fanns i WSSS aren nr 2, 2017

WSSS tar ju en liten avgift för gästande båtar och 
under 2017 har det kommit in mer pengar än vanligt 
den vägen. En bidragande orsak kan vara att vi införde 
Swischbetalning som ett betalningssätt.

Inför 2018 har vi inga stora planerade projekt utan vi 
har pratat om att sätta upp en gungställning för de 
minsta samt byta delar av taket på bastun.

Kräftfest.
Den 18 augusti ses de som vill och kan på Getö för att 
inta medhavda kräftor med tillbehör. Det blir ingen 

Verksamheten 2017

kappsegling till Getö då intresset varit litet de senaste 
åren. Hoppas många möter upp för en traditionell 
kräftskiva !!!

Till 2019 kanske vi återkommer med en kappsegling, 
Bullandö – Getö.

Hur ser intresset ut? Hör gärna av dig hur du ser på 
kappsegling eller inte…

Christer Levihn, Ordförande WSSS

Ekonomi
Vi planerar för ett år utan några stora utgifter. För 
underhållet på Getö budgeterar vi 6 000 kr och för 
aktiviteter 5 000 kr. Utöver de två stora årligt återkom-
mande utgifterna, arrendet för Getö och avgiften till 
Seglarförbundet (sammanlagt ca 22 000 kr), budgeterar 
vi ca 9 000 kr för administration (postbox, bankkostna-
der, internet, porto, tryckkostnader m.m.) och oförut-
sett. Intäkterna kommer som vanligt att domineras av 
årsavgifter från medlemmarna.

Summariskt budget 2018
Intäkter: 59 000 kr
Utgifter: 42 000 kr
Resultat: 17 000 kr

Ragnar Lindgren, Kassör WSSS Eko



Årsmöte söndag 22 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 2019.
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 Båtmag-
neten en båttillbehörsaffär som 
ligger vid Fagerdalavägen (vägen 
till Bullandö) ca 1,5 km från Hem-
mesta vägskäl 
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Hög tid för årsavgiften
De flesta har redan betalat. Men för de som ännu 
inte gjort det är det hög tid att göra det. Enligt stad-
garna ska årsavgiften betalas senast 31 mars. 

Aktuella avgifter 2018

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.

Ny medlem
Vi hälsar Björn Rydberg med familj välkommen som 
medlem i WSSS.

Trivselhelg
Den 19-20 maj träffas vi 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
• Montera lekutrustning

Vi samlas på lördag förmiddag

Midsommar på Getö, 
den 22-23 juni
Program Midsommarafton
11:00  Blomplockning till midsommarstången. 

Ta gärna med blommor och lövade kvistar
 då utbudet på Getö brukar vara begrän-

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

mar-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.
 
Program Midsommardagen
11:00  Kappsegling med optimisterna för barn 

och ungdom. Prisutdelning efter mål-
gång. Ingen föranmälan behövs. Styrelsen 
utgår ifrån att någon eller några föräldrar/
vuxna kommer att ta hand om evene-
manget. Skicka gärna ett e-brev till någon 
i styrelsen.

15:00  Tipspromenad eller femkamp.

Ordförande: Christer Levihn, christer@sjolotsen.se   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
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