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WSSS behöver din hjälp!!
1. Vi har fått erbjudande om hjälp av medlemmen
Dick Alm som kan frakta ut vårt nya
bastuaggregat till Getö! Tack på förhand!
2. Vi behöver din medverkan för att under
Trivselhelgen påbörja arbetet med att återställa
dansbanan. Den revs i höstas då det fanns risk
för att trampa igenom golvet. Material till
dansbanan räknar vi med att ha på plats till
Trivselhelgen. Ta med din skruvdragare och pigga
batterier!
3. Vi behöver också hjälp när Bastuaggregatet ska
bytas ut. Det har flera hål i brännkammaren där
man lägger veden. Exakt när bytet görs är inte
bestämt men förhoppningsvis blir det nån gång
under våren eller försommaren.

Välkommen till WSSS Trivselhelg
22-23 maj 2021
Så länge Corona-restriktionerna gäller så följer vi dem.
Håll avstånd och följ aktuella rekommendationer!
WSSS kan därför inte arrangera någon Trivselhelg i vanlig
gemensam form i det läge som är nu. Så trivselhelgen
inleds 22 maj och håller helt enkelt på tills allt på listan är
genomfört!
Vi hoppas att det ändå går att samla frivilliga krafter
till att sätta ihop dansbanan igen och att få bastun på
plats. Och förstås till att göra Getö presentabel till
sommaren.
Lista på det som behöver göras kommer att finnas utanför
bastun! Håll utkik på wsss.se, Facebook och i mail.
Välkomna!

Besök oss på Facebook och wsss.se

Verksamheten 2020
Äntligen är det vår!!

Ekonomi

Säsongen 2020 var ju väldigt speciell med tanke på
Corona. Årsmötet hölls utomhus utanför Båtmagneten.
Förutom det, så var alla de vanliga aktiviteterna mer eller
mindre inställda i WSSS regi. Vi tackar alla frivilliga krafter
som gjorde att Trivselhelgen, Midsommar och Kräftköret
ändå kunde genomföras på ett Coronasäkert sätt. Vi kan
också notera att vi har haft många gästande båtar på Getö
i sommar.

Lämna gärna ett bidrag till bryggfonden. Under 2020
uppgick bidragen till 8 400 kr. Betala valfritt belopp till vårt
plusgirokonto 10 33 14-1 eller swisha till 123 344 58 89.
Märk inbetalningen brygga. Alla bidrag är välkomna!

2021 måste ett antal större investeringar göras på Getö.
Dansbanan ska få nytt virke, hela golvet ska bytas ut.
Bastuaggregatet har flera hål i brännkammaren, så ett nytt
måste anskaffas och sättas på plats.
Vi räknar med att Corona-läget i slutet av maj fortfarande
innebär att vi måste hålla avstånd. Därmed behöver
troligen Trivselhelgen ”spridas ut”. Hur det blir kan du se
på wsss.se, i vår Facebook-grupp eller i din mail senare
under våren.
Vi hälsar ytterligare några nya medlemmar välkomna till
WSSS. Har du vänner som vill vara med i en trevlig
båtklubb med en fantastisk samlingspunkt, Getö, så be
dem ansöka på https://wsss.se/medlemskap/index.html.
Christer Levihn, Ordförande WSSS

Styrelse
Ordförande: Christer Levihn
Kassör:
Ragnar Lindgren
Sekreterare: Per Thunman
Ledamot: Per Stadig
Annika Nordin
Suppleant: Erika Franzén
Gunnar Lundström

Ekonomi – Budget 2021
Kortfattad budget för 2021. Av intäkterna beräknas
huvuddelen, ca 47 000 kr, bestå av års- och
inträdesavgifter från medlemmar. Av utgifterna är ca
30 000 kr årligen återkommande fasta kostnader. Speciellt
för 2021 är inköp av nya klubbflaggor, nytt bastuaggregat
och virke till dansbanan, sammanlagt ca 47 000 kr.
Inköpet av klubbflaggor (ca 15 000 kr) belastar inte
resultatet för 2021 men våra likvida medel minskar i
motsvarande grad.
Intäkter:
Utgifter:
Bokföringsdisposition:
Resultat:

51 500 kr.
83 000 kr
15 000 (Inköp av klubbflaggor)
-16 500 kr

Hög tid för årsavgiften
Nu är det hög tid att betala årsavgiften om du inte redan
gjort det. Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald
senast 31 mars.
Aktuella avgifter år 2021:
Inträdesavgift: 200 kr
Årsavgift:
400 kr
Som sätts in på plusgirokonto 10 33 14-1. Märk med
namn, adress och gärna medlemsnummer.
Tack på förhand!
Ragnar Lindgren, Kassör

Besök oss på Facebook och wsss.se

Välkommen till
DIGITALT Årsmöte
Onsdag 28 april kl 19:00
Ca klockan 18:15 får du får du ett mail med länk till årsmötet. När du klickar på länken hamnar du i en ”Hall” och
släpps in kl 18:30.
Tanken är att du kopplar upp dig i god tid så att du hinner bekanta dig med systemet.
Programvaran vi kommer att använda heter Zoom och du får några frågor om mikrofon, kamera etc som du ska svara
positivt på för att det ska fungera. Kontakta info@wsss.se om du har några frågor.

Dagordning WSSS årsmöte 2021
Förvaltningsberättelse, Revisorernas berättelse och Valberedningens förslag, finns här:
https://wsss.se/arkiv.html
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista
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 2022.
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.

Besök oss på Facebook och wsss.se

Nya medlemmar 2020/21
Vi hälsar Riitta Sandholm, Clas & Carina Ekman,
Gunnar & Ingegerd Ingemyr, Louise Adelborg &
Anders Kron, Dan Jonsson och Karl-Johan Lundin
med familjer välkomna som medlemmar i WSSS.

Midsommar på Getö,
den 25-26 juni
Om inte Corona-restriktionerna säger annat…

Trivselhelg 22-23 maj
Trivselhelgen startar 22 maj och håller på tills allt på
listan är utfört…Någon form av gemensam
korvgrillning ska det nog gå att ordna ändå.
Det som behöver göras i år är bland annat:
• Lägga nytt golv på dansbanan (mer info 1:a sidan)
• Byta bastuaggregat (mer info på 1:a sidan)
• 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!
Lista kommer att finnas utanför bastun!

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 21 augusti
Boka redan nu in lördagen den 21 augusti för
Kräftköret 2021, årets viktigaste kappsegling med
tillhörande kräftskiva.

Välkomna!

Trivselhelg 2012

Besök oss på Facebook och wsss.se

