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Verksamheten 2019 
 
WSSS har under 2019 genomfört de årligen 
återkommande aktiviteterna på Getö. 
 
Trivselhelgen hölls i maj. Då samlas alla som vill och kan 
för att göra ön och hamnen fina inför säsongen. Vi lagar 
det som behövs, öppnar bastun och ställer fram grillar. 
Även detta år avslutade vi med korv och öl på bryggan. 
 
Midsommarfirande hölls traditionsenligt med lekar, dans 
runt stången och inmundigande av medhavd mat och 
dryck. 
 
Kraftköret gick av stapeln i augusti som brukligt är. 
Startfältet var lite begränsat då endast en båt var på 
startlinjen när skottet gick. Skeppare på den båten var Per 
Stadig, som vann kappseglingen (!!) 
 
Vi planerar samma aktiviteter 2020 men hoppas förstås på 
fler deltagare på Kräftköret. 

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 
Ett stort tack till de medlemmar som redan har lämnat 
bidrag till den nyinrättade bryggfonden!  
 
Bidragen varierar från 200 kr ända upp till 2 000 kr. 
För er som inte redan har gjort det är det bara att betala 
valfritt belopp till vårt plusgirokonto 10 33 14-1 eller swisha 
till 123 344 58 89. Märk inbetalningen brygga. Alla bidrag, 
små som stora, är välkomna. 
 
Ekonomi – Budget 2020 
Kortfattad budget för 2020. Av intäkterna beräknas 
huvuddelen, ca 45 000 kr, bestå av års- och 
inträdesavgifter från medlemmar. Av utgifterna är ca 
25 000 kr årligen återkommande fasta kostnader. Resten 
är bl.a. underhåll på Getö och kostnader för aktiviteter. 
Intäkter: 51 000 kr. 
Utgifter: 36 000 kr 
Resultat: 15 000 kr 

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

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

årsavgiften vara betald senast 31 mars.  

Aktuella avgifter år 2020: 

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 19 april kl 15:00 på 
Båtmagneten, Värmdö 
 

 
 
 
 

Dagordning WSSS årsmöte 
Förvaltningsberättelse, Revisorernas berättelse och Valberedningens förslag, läggs upp här: 
https://wsss.se/arkiv.html 

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 2021. 

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 

10. 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. 

11. Övriga frågor. 
 

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

För dig som inte vet, så är Båtmagneten 
en båttillbehörsaffär som ligger på 
Fagerdalavägen11B (vägen till Bullandö) 
ca 1,5 km från Hemmesta vägskäl. 

https://wsss.se/arkiv.html
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Nya medlemmar 2020 
Vi hälsar Thomas Strandborn, Erika Franzén och 
Johan Hult med familjer välkomna som medlemmar i 
WSSS. 
 

 
 

Trivselhelg 23-24 maj 
Samling lördag förmiddag på Getö för att göra ön fin 
inför sommaren. Vi bjuder på korv och öl. 
 
Det som behöver göras är bland annat: 
• Såpskura bänkar, bord och bryggor 
• Städa bastun 
• Fixa grillarna 
• Skräppromenad runt ön 
• Kratta kottar 
Som ni ser, det finns en uppgift för alla, både stora 
och små! 
 
Välkomna! 
 

 
 

Midsommar på Getö, 
den 19-20 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 midsommarmiddag och 

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

kommer att tas ut. 
21:00 Om väder och vilja finns blir det dans, sång och 

gemenskap. Ta gärna med egna instrument. 
 
 

 

Kräftköret 15-16 augusti  

Boka redan nu in lördagen den 15 augusti för 
Kräftköret 2020, årets viktigaste kappsegling med 
tillhörande kräftskiva. 
 

 


