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Blå, blå vindar
och vatten...

Besök oss på wsss.se

Verksamheten 2016
får man med sig bryggan. Detta kommer att åtgärdas
under våren 2017 med rejäla stenar och grov kätting.

Aktiviteter under 2016
Trivselhelg 21-22 maj
Ett antal båtar slöt upp och det stora projektet var att få
bort allt skräp från bryggbygget. Det var en halv windsurfingbräda, gamla flytelement och
massor med impregnerat virke. Det mesta förpassades
med medlems motorbåt till återvinningscentralen i
Hemmesta.

Midsommar 24 juni
Som vanligt var det lysande midsommarväder och
ett 15-tal båtar slöt upp vid bryggan. Det lektes kring
stången, blandades drinkar, åt och bastades.
Självklart ingick även optimistsegling för stora och små.
Med andra ord en traditionell WSSS midsommar

Kräftkör 20 augusti
Startfältet bestod av tre båtar och vinnare blev Antero
Aro med Lowa. Ett antal fler båtar anslöt till kräftskivan.
Nästa år hoppas vi att några fler ställer upp på denna
kappsegling som har arrangerats sedan 1976 !!

Skärgårdens finaste klubbholme
WSSS har Skärgårdens finaste klubbholme med skyddad hamn och kvällssol på berget. Vi har en härlig bastu
och fina promenadstigar.

Den 31/12 2016 var vi 133 medlemmar i WSSS. Under
2016 begärde 19 medlemmar utträde ur klubben, de
flesta för de slutat segla och sålt båten. Vi fick in 11 nya
medlemmar.
WSSS är anslutet till Svenska Seglarförbundet och
genom den anslutningen får vi tillgång till nödvändiga
försäkringar och medlemmar kan kappsegla under
klubbens namn.
Under 2016 var det stora projektet och därmed också
den stora investeringen den nya fasta bryggrampen.
Den byggdes av Firma Kjell Blom som är en erkänt
duktig bryggbyggare. Under sommaren har vår flytbrygga draggat men återställts i sitt rätta läge.
Orsaken till detta är att allt för många stora båtar ”kranar hem” på förtöjningarna när det börjar blåsa och då

Under 2016 har vi skaffat en fast brygga som ansluter
den befintliga flytbryggan till land. I år ska vi få ny förtöjning (bojstenar) till flytbryggan .
Vi har aktiviteter i form av trivselhelg, midsommar och
kräftkör.
För att behålla den nivån vi har och vartefter förbättra
behövs fler funktionärer. Vi behöver få fler unga familjer
som engagerar sig i midsomma, mm
Vi behöver inför nästa årsmöte (2018) få fram några nya
kandidater till styrelse, revisorer och valberedning.
Klubben har funnits sedan 1976 och vi håller ett jämt
medlemstal, men vi behöver vara fler som deltar aktivt.
Hör av dig till Christer 070/5130588 eller christer@sjolotsen.se så kan jag berätta mer vad vi behöver dig till.
Christer Levihn, Ordförande WSSS
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Ekonomin
2016 betalade vi den hittills största enskilda räkningen under min tid som kassör, 92 000 kr för ny
landgångsbrygga. Det kunde vi göra tack vare att
årsmötet beslutade om en extra avgift som flertalet
medlemmar också har betalat. Vi hade budgeterat
för en förlust på över 40 000 kr men det kom att
stanna på drygt 17 000 kr.
Summarisk budget för 2017
Intäkter
Årligt återkommande utgifter
Underhåll Getö
Summa utgifter
Budgeterat resultat

60 000 kr
35 000 kr
16 000 kr
51 000 kr
9 000 kr

Ragnar Lindgren, kassör WSSS

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 betalas senast 31 mars.
Aktuella avgifter 2017
Inträdesavgift: 100 kr
(kan komma att höjas av årsmötet till 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.

Trivselhelg
Den 27-28 maj träffas vi på Getö för att göra ön fin
inför sommaren.
Det som behöver göras är:
• Bygga en ”ljugarbänk på den fasta bryggan
• Fixa med borden på och runt dansbanan
• Städa bastun mm
Vi samlas på lördag förmiddag

Nya medlemmar

Förra årets segrare, Antero Aro. Vem blir det i år?

Vi hälsar Erik Nyström, Mattias Andersson och Hans
Lissell med familjer välkomna som medlemmar i
WSSS.

Kräftköret 2017

Boka redan nu in lördagen 19 augusti för Kräftköret
2017, årets viktigaste kappsegling.

Kalendarium 2017

27-28 maj, Trivselhelg på Getö
23-24 juni, Midsommarfirande på Getö
19 augusti, Kräftköret
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Midsommar på Getö, den 23-24 juni
Program Midsommarafton
11:00

Blomplockning till midsommarstången. Ta gärna med blommor och lövade kvistar
då utbudet på Getö brukar var 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.

Program Midsommardagen
11:00

Kappsegling med optimisterna för barn och ungdom. Prisutdelning efter målgång. Ingen 		
föranmälan behövs. Styrelsen utgår ifrån att någon eller några föräldrar/vuxna kommer att 		
ta hand om evenemanget. Skicka gärna ett e-brev till någon i styrelsen.

15:00

Tipspromenad eller femkamp.
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