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Äntligen är det vår!!  
Äntligen får vi ha ett vanligt årsmöte! OBS!! Nytt för i år är att 

vi håller till lite närmare stan. Vi har bokat en lokal i Ektorp 

i Nacka (nära Skurubron, se vägbeskrivning i dagordning).  
 

Vi kunde under 2021 arrangera våra återkommande aktiviteter 

med ett stort antal medlemmar som besökte dessa. Vi utgår 

ifrån att vi under 2022 kan genomföra alla aktiviteter och 

hoppas på många besökare.  
 

Arrendeavtal med markägaren har upprättats och vi ser fram 

emot ett fortsatt gott och långvarigt samarbete med Familjen 

Hedelin. 
 

Det blev investeringar och reparationer gjorda på Getö. 

Bastuaggregatet är nu utbytt och dansbanan har fått nytt golv. 
 

Under 2022 måste vi göra några mindre underhållsarbeten på 

Getö. Bastun behöver ny takpapp då den är ålderstigen och 

sprucken. Vissa av våra bänkar vid dansbanan behöver en 

genomgång. Vår brygga måste ses över och på sikt bytas ut, så 

alla bidrag till bryggfonden mottages tacksamt.  
 

Läs mer angående trivselhelgen och övriga aktiviteter på 

wsss.se eller i WSSS grupp på Facebook. 

 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till WSSS. Det finns 

utrymme för fler medlemmar och har du vänner som du vill ha 

med i en trevlig klubb med en fantastisk samlingspunkt på 

Getö, be dem ansöka på vår hemsida via Medlemskap. 
 

Har du idéer hur vi kan vidareutveckla vår klubbholme eller 

aktivera dig i klubben, kontakta styrelsen. Alla förslag 

emottages tacksamt.  
 

Olle Månsson, Ordförande WSSS  

070-581 14 65, ordf@wsss.se 
 

Styrelse  
Ordförande:  Olle Månsson 

Kassör:  Ragnar Lindgren  

Sekreterare:  Erika Franzén 

Ledamot: Per Stadig  

Ledamot & webb: Annika Nordin 

Suppleant: Per Thunman  

 Gunnar Lundström 

Valberedning  Sören Nordin, ordförande  

 Lena Erlandsson 

 

WSSSAREN 

Kallelse till Årsmöte 
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Kalendarium 2022 

Boka in i kalendern nu!  

Söndag 24 april, Årsmöte 

21-22 maj, Trivselhelg 

24-25 juni, Midsommar 

20 augusti, Kräftkör & Kräftkalas 
Mer info hittar du på wsss.se och på Facebook. 

 

Ekonomi 
Under 2021 uppgick bidragen till bryggfonden till 7 500 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! 
 

Ekonomi – Budget 2022 
Kortfattad budget 2022. Av intäkterna beräknas huvuddelen, ca 

61 000 kr, bestå av års- och inträdesavgifter från medlemmar. 

Övriga intäkter är bidrag från utomstående, bidrag till 

bryggfonden, försäljning av klubbflaggor och avgifter vid 

aktiviteter. Det årligt återkommande utgifterna (arrende, avgift 

till SSF m.m.) är ca 35 000 kr. Övriga utgifter är i första hand 

underhållet på Getö, varukostnaden för försålda klubbflaggor 

samt avskrivning av gamla klubbflaggor. 

 

Intäkter: 70 500 kr 

Utgifter: 47 850 kr 

Resultat 22 650 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 2022: 

Inträdesavgift: 200 kr  

Årsavgift:    500 kr  

Avgiften sätter du in på plusgirokonto 10 33 14-1 eller  

Swish 123 344 58 89. Märk med namn, adress och gärna 

medlemsnummer.  

Tack på förhand! 

Ragnar Lindgren, Kassör 

 
 

 
 
Nya medlemmar 2022 
Vi hälsar Hans & Ann-Christin Nygren med familj välkomna 
som medlemmar i WSSS. 
 
 
 

https://wsss.se/index.html
http://www.facebook.com/groups/1134153876726986/
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Vägbeskrivning: 
Sväng av motorvägen vid ”Trafikplats Skuru”, alldeles innan 
Skurubron om du kommer från stan, eller alldeles efter bron om du 
kommer från Värmdöhållet. Kör mot Nacka sjukhus, sväng höger i 1:a rondellen, men fortsätt rakt fram i 
rondellen efter Matboden. Fortsätt och ta sedan höger in på Edinsvägen. Efter 250 meter, sväng vänster in 
på Frihetsvägen. I slutet av vägen finns parkeringsplats, gästparkeringar finns i varje ände av parkeringen. 
Med buss 409 - 422 (18 min) eller x-pressbussen (blå) 471 (13 min) från Slussen. Gå av vid Ektorp C. 
 

Om du har svårt att hitta, kontakta Olle Månsson på 070-581 14 65 
 

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 2023. 
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 bullar.  
 

Välkommen till  

WSSS Årsmöte söndag 24 april 

kl 15:00  

Frihetsvägen 2, Ektorp/Nacka 

OBS! Ny lokal!! OBS! 



 

Besök oss på Facebook och wsss.se 

 
Trivselhelg… 

Trivselhelg 21-22 maj 
 
Den 21-22 maj träffas vi på Getö för att göra fint inför 
sommaren. Gemensam korvgrillning och WSSS 
bjuder på korv! 
 
Det som behöver göras i år är bland annat: 
• Ny takpapp på bastun 
• Såpskura bänkar, bord och bryggor 
• Städa bastun 
• Fixa grillarna 
• Skräppromenad(-er) runt ön 
• Kratta kottar 
Som vanligt finns det en uppgift för alla, både stora 
och små! Lista kommer att finnas utanför bastun! 
 
Välkomna! 
 

 
 

 
 

Midsommar på Getö, 
den 24-25 juni 
 
Preliminärt 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. 
 

 
Kräftkalas 2020 

Kräftköret 20 augusti  

Boka redan nu in lördagen den 20 augusti för 
Kräftköret 2022, årets viktigaste kappsegling med 
tillhörande kräftskiva. 
 

WSSS AKTIVITETER 2022 


