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Sandvikens Segelsällskap

Kansli
Hamngatan 27  811 61 Sandviken      
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök måndag och tisdag 9 - 12 
onsdag 13 - 16
Torsdag och fredag stängt

E:mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: www.sandvikenssegelsallskap.se

Kansliet handhar allt som rör avgifter, ekonomi, 
administration, försäljning, bokning av M/S Emma, 
fördelning av bryggplatser och uppläggningsplatser.
Bokning av kranlyft Stenbryggan och Trebo.

Telefonnummer

SSS kansli                                    026-27 08 73   
Hamnpersonal                             070-210 05 64
Hamnpersonal                             072-226 97 95

Huvudstyrelse

Ordförande:      Henrik Jakenberg 
Vice ordf. och
ledamot hamnsekt: Kjell Bergström
Kassör:             Jan Nord
Sekreterare       Marcus Hedenstet
Ledamot vattenskidsekt: Nils Hagström
Ledamot segelsekt: Johan Wijk
Ledamot motorbåtssekt: Anders Olsson
Ledamot kanotsekt: Rolf Jernberg
Ledamot Emma sekt: Jonas Åströmt (1/1 - 1/7) 
Ledamot           Mats Eriksson
Ledamot   Göran Cronwall

Information från kansliet
Varje år när vi skickar ut information kommer ett stort antal 
i retur på grund av att Du har flyttat utan att meddela vårt 
kansli. Nästa gång Du flyttar, kom ihåg oss med att skicka ett 
e-mail eller postens adressändringskort. Tack!
 För att underlätta kommunikation mellan kansliet, styrelsen, 
kommittéer och medlemmar är e-mail ett bra sätt. Vid byte 
av båt skall även detta meddelas kansliet och ändras på 
respektive bryggplatsavtal.

 Var vänlig meddela / uppdatera kansliet din e-mail adress.

Fakturering av tjänster 

Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer 
att tillsammans med eventuella sjö- och upptagningskostnader 
faktureras löpande, tex traktorkörning, utnyttjande av Doo-
Little. 
 Utebliven vakttjänst faktureras snarast. 
De som efter 31 mars har oreglerade avgifter erhåller 
påminnelse varvid tillkommer inkasseringsavgift på 500 
kronor för varje utsänd påminnelse.
Om avgiften inte betalas 30 juni upphör medelmskapet. 
”Taggen” avaktiveras och inpassering till hamnarna 
omöjliggörs.
Alla  betalningar skall göras via bank eller med kort på 
kansliet. Kansliet hanterar inga kontanter.

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Till våra medlemmar.

Efter den svala sommaren 2017 fick vi under 2018 en sommar som 
var lång, varm och torr. Efter en vinter med mycket snö och kylig 
inledning på våren kom våren med sol och varmt väder. Sjöar och 
vattendrag fylldes snabbt. Låglänta stränder översvämmades och en 
och annan brygga hamnade under vatten. Efter veckor med varmt 
väder och i avsaknad av regn fick vi åter uppleva att vattnet sakta 
men säkert sjönk undan med de problem det innebar för båtlivet. 
Att förändringarna i klimatet är den bakomliggande orsaken är 
uppenbart. Vi kan var och en i vår egen lilla värld försöka mildra 
konsekvenserna, men att komma till rätta med de verkliga problemen 
ligger utanför vår kontroll.
 Under året beslutades på ett extra årsmöte att överföra Emma till 
ett nybildat bolag. Detta bolag ägs av Segelsällskapet och Emma 
kommer att fortsätta segla i Storsjön. Det nya bolaget innebär nya 
och förändrade förutsättningar för att bedriva och utveckla konceptet 
Emma.
 Verksamheten i hamnar, på sjön och i våra anläggningar kommer att 
bedrivas med syftet att förbättra, förnya och förändra Segelsällskapet. 
Här har vi alla, våra anställda och medlemmar tillsammans en viktig 
roll. Utan alla de medlemmar som ideellt deltar i arbetet, i hamnar, 
i olika kommittéer och styrelser skulle Segelsällskapet inte vara den 
verksamhet som vi ser i dag. Vårt system med nattvakter i hamnarna 
där alla ställer upp är ett bra exempel på detta. Där ser vi hur vi kan 
hjälpas åt att för att våra båtar och bilar i hamnarna kan få vara i 
fred.
 Vi ser samtidigt problem med föryngringen på de flesta områden. 
Medelåldern bland de aktiva i Sällskapet ökar år efter år. Att blanda 
erfarenhet med nytänkande har alltid visat sig berikande. Vi behöver 
vara flera som delar på uppgifterna. Det långsiktiga målet måste vara 
att få in en naturlig rotation i styrelser, kommittéer och arbetslag. 
Vi måste alla ta vårt ansvar för att föryngra och få en jämnare 
könsfördelning. Det finns många goda krafter och en bred kompetens 
bland våra medlemmar. Ju fler som ställer upp desto mindre blir 
bördan för var och en.

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Lyskvällen som genomfördes traditionsenligt sista lördagen i augusti 
illustrerar bredden i vår förening. En eskader med över 100 båtar 
och några vattenskotrar lämnade Bångs i skymningen med Emma i 
spetsen. En fin tradition där hela familjer, gamla och unga deltar. I 
kvällningen är detta en storslagen syn för alla på och runt sjön.
 Våra idrottssektioner representerar Sällskapet i flera olika 
sammanhang med flera fina framgångar. Vi hoppas att det lockar flera 
ut på sjön och till de olika prova på kvällar som arrangeras. 
 På kansliet har ett idogt arbete bedrivits med att upprätta våra 
medlemsregister. Här kan vi alla ta vårt ansvar och hjälpa till med att 
hålla våra register aktuella. Fakturering av olika tjänster och avgifter 
blir rätt om vi har korrekta uppgifter i våra register. Meddela kansliet 
din mailadress. Utskick av fakturor och via mail är smidigt och 
kostnadseffektivt till låg kostnad. Kontakten med medlemmar kan 
lyftas till en ny nivå.
Ha en bra sommar.

Henrik Jakenberg
Ordförande 
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Ekonomisk redogörelse för 2018
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Belopp i kronor    2017 2018

Intäkter

Medlemsavgifter  361 140  348 650 

Brygg-/ekplatser  925 883  909 178

Hamnavgifter, båthusavgifter 233 247  229 346

Övr hamnavgifter  37 800  40 150 

Emma 323 879  135 175

Försäljning 49 408  68 778

Bidrag 48 194 48 000

Övriga intäkter 2 835  186 873

Summa intäkter 1 982 386 1 966 150

Kostnader

Varuinköp -38 090  -26 891

Hyror / arrenden -30 770  -28 869

Förbr. mtrl / inventarier -43 341  -91 498

El, vatten, renhållning -83 423  -93 475

Försäkringa -147 711  -125 325

Rep. och UH, fastigh. / hamnanl. -84 814  -166 509

Rep. och UH, fordon / båtar  -52 099  -20 270

Drivmedel båtar och fordon -37 096  -15 643

Förbundsavgifter -108 667  -106 314

Personal -832 446  -886 256

Övriga kostnader -230 012  -212 630

Summa kostnader -1 688 469  -1 773 680

Avskrivningar  -211 628  -208 132

Finansiella intäkt. / kostna.  -30  -47

Avsättn. / återför. fonderade medel -50 000  0

ÅRETS RESULTAT        32 259  -15 709
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Balansräkning per den 31 december 

Tillgångar                                                        2017                           2018 

Anläggningstillgångar                                                                                  

Fastigheter                                                 103 728                         94 725

Båtar, fordon och inventarier                       233 895                      110 784

Hamn- och markanläggningar                       884 543                      759 417

Summa anläggningstillgångar                      1 222 166                      964 926

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag                50 000 

Omsättningstillgångar                                                                                   

Kortfr. fordringar                                            4 524                      184 343

Förutbet. kostn./uppl. intäkter                                  

Kassa                                                                711

Bank                                                          901 779                      938 381

Summa omsättningstillgångar                       907 014                     1122 724

SUMMA TILLGÅNGAR                            2 129 180                    2 137 650

Eget kapital och skulder

Eget kapital                                                                                                  

Balanserade vinstmedel                               159 970                      192 229

Årets resultat                                               32 259                       -15 709

Investeringsreserv                                    1 450 000                   1 450 000 

Summa eget kapital                                  1 642 229                    1 626 520

Långfristiga skulder

Avräkning båthusföreningar                           10 592                        16 835

Depositioner taggar                                    274 850                      274 650 

Summa långfristiga skulder                           285 442                      291 485

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                                 

Skatteskulder                                               11 894                                   

Personalens källskatt                                     11 878                        17 110

Övriga kortfr. skulder                                  127 737                      152 535 

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter            50 000                        50 000

Summa kortfristiga skulder                          201 509                      219 645

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 129 180                   2 137 650

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Verksamhetsberättelse för 2018

Segelsällskapets årsmöte avhölls måndagen den 19 februari 2018 i Bångs.
Vid årsmötet valdes följande styrelse
Ordförande Henrik Jakenberg Vice ordförande och Hamnchef Trebo Kjell Bergström
Kassör Jan Nord Sekreterare Marcus Hedenstedt Ledamöter Göran Cronwall, 
Nils Hagström, Rolf Jernberg, Anders Olsson, Johan Wijk Jonas Åström
 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Verksamheten har bedrivs i sex 
sektioner; Emma, hamnar, kanot, motorbåt, segling och vattenskidor.
 
Vid ett extra årsmöte 9 april beslutades att Emma överförs till ett nybildat, helägt aktiebolag, 
Storsjön Båtliv AB. Överföringen genomfördes den 1 juli. Emma redovisas därför inom SSS 
första halvåret 2018. Därefter hänvisas till det nya bolaget. Ett avtal har upprättats som reglerar 
hanteringen av varor och tjänster mellan SSS och Storsjön Båtliv. 
 
Segelsällskapet har sedan något år slopat kontanthantering som ersatts med betalning via bank 
eller betalkort. Kortläsare finns på kansliet och Emma.
 
Vid 2018 års utgång hade Sällskapet 1685 medlemmar. Under året har föreningen haft tre 
anställda.

Inga investeringarna har gjorts under året.
 
Sandvikens Segelsällskap är som medlem i Svenska Båtunionen ansluten till Gästriklands 
Båtförbund.

Styrelsen

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Medlemsavgift 350:- 1)

Bryggplats

– med boj 750:-

– med stolpar 900:-

Bryggplats med stolpar+bom

– med stolpar + bom 4,5 m 1050:-

– med stolpar + bom 6,5 m 1250:-

– med stolpar + bom 8,0 m 1500:-

– Y-bom 4,5 x < 2,5 m 1200:-

– Y-bom 6,0 x < 2,5 m 1600:-

– Y-bom 6,0 x < 3,5 m 2100:-

– Y-bom 8,0 x < 4,5 m 2600:-

Eluttag vid brygga E 500:-

Strandplats för ekor och liknande 400:- 2)

Båthus över 25 kvm, inkl. el. 850:- 3)

– båthus t.o.m 25 kvm, inkl. el 650:-

Vinteruppläggning 600:- 3)

Sommaruppläggning 1100:-

Förvaringsavgifter för kanoter,surfbrädor, småjollar o dyl. 350:-

Avgift utebliven vakttjänst 1000:-

Påminnelseavgift 500:-

Nyckel 100:-

Tagg 200:-

Medlemmar:

Sjösättning/upptagning med traktor i hamn 350:-

Lyft med telfer, Stenbryggan, vardagar 350:- 4)

Lyft med telfer, Stenbryggan lördag/söndag /helgdag 700:-

Lyft med telfer, Trebo vardagar 300:- 4)

Lyft med telfer, Trebo lördag/söndag /helgdag
(Inkluderar ej försäkring, båt som lyftas/
dras måste ha minst ansvarsförsäkring)

700:- 4)

Drag med traktor till/från uppläggningsplats i hamn. 250:-

Hyra Doo-Little/traktor  med skeppare/förare, per timme 500:

Snöröjning vid båthus 250:-

 Föreslagna SSS-avgifter 2019
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Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer att tillsammans med eventuella 
sjö- och upptagningskostnader, traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little, utebliven 
nattvakttjänstgöring m.m. faktureras löpande. På inbetalningskortet framgår den avgift som 
skall betalas enligt våra anteckningar. Vi hanterar inte kontanter.
I ovanstående tabell kan Du kontrollera att Du betalar rätt avgift. Om så inte är fallet ringer 
Du vårt kansli.
Till de som efter den 31 maj har oreglerade avgifter till SSS kommer påminnelse att utsändas, 
varvid tillkommer påminnelseavgift på 500 kr.
Medlem som inte betalt debiterade avgifter den 30 juni anses ha avslutat sitt medlemskap och 
förlorar sin båtplats/båtplatser. Den tagg som används vid in- och utpassering stängs samtidigt av.

Förklaring till Noter i tabell ovan
1) Medlemskap avser: man, hustru och familjens hemmaboende barn under 20 år. 
2) Betalas för mindre båtar, med en maxbredd på 1,6 meter, och som ej har bryggplats i hamnen. 
3) Vinterförvaringsavgift erlägges för båt på land. Innehavare av båthus betalar denna avgift 
oavsett om båt förvaras där eller inte. Vinteruppläggningsavgiften betalas i efterskott. Medlemmar 
med båthus i sjön, båthusförening II, betalar bryggplatsavgift men ej hamnavgift. Tom båttrailer 
med namnskylt får parkera gratis under sommaren på av hamnpersonal anvisad plats. Trailer som 
lämnas på icke anvisad plats flyttas genom SSS försorg, varvid kostnaden debiteras ägaren. För 
tom trailer som vintertid står uppställd i hamnen skall betalas vinteruppläggningavgift. För båthus 
större än 25 m2 tillägg med 15:- m2. 
4) Kranlyft och traktor för sjösättning och upptagning skall beställas på telefon 026-27 08 73. 
Beställd, men ej utnyttjat kran eller traktor, skall betalas såvida det ej avbeställts senast 24 timmar 
före. Om man behöver utnyttja kranen för en längre tid skall överenskommelse om ersättning 
härför träffas med kranskötaren för varje sådant tillfälle. Endast av styrelsen utsedda personer 
äger rätt att manövrera kranarna. Båtägaren ansvarar för att båten är försäkrad för lyft och 
transport.
Sjösättning med kran sker torsdagar 8 - 16 och fredagar 13 - 15. Påbörjas 20 april till och med 
den 20 oktober därefter sker upptagning mot dubbel avgift. Nedisning på båt en riskfaktor vid 
lyft.
Sandvikens Segelsällskap Bankgiro 5300-9411

Icke medlemmar:

Lyft med telfer, Stenbryggan, vardagar 700:- 4)

Lyft med telfer, Stenbryggan, lördag/söndag/heldag 1400:- 4)

Lyft med telfer, Trebo, vardagar 600:- 4)

Lyft med telfer, Trebo, lördag/söndag/helgdag 1200:- 4)

Hyra av Doo-Little / traktor av icke medlemmar efter 
överenskommelse
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Förslag till resultatbudget 2019

Intäkter

           Medlemsavgifter                                  380 000

           Brygg-/ekplatser                               1 000 000

           Hamnavgifter båthus                            240 000

           Övr hamnavgifter                                  55 000

           Försäljning                                            65 800

           Bidrag                                                   48 000

           Övriga intäkter                                      29 000

           Summa intäkter                                1 867 800

Kostnader

          Varuinköp                                            -18 700

           Hyror/arrenden                                    -29 000

           Förbr mtrl / inv                                  -132 000

           El, vatten, renhållninig                            -74 500

           Försäkringar                                       -113 100

           Rep och UH, fastigh / hamnanlägg.       -103  000

           Rep och UH, fordon / båtar / inv            -53 000

           Drivmedel båtar och fordon                  -23 000

           Förbundsavgifter                                 -107 000

           Personal                                            -771 000

           Övriga kostnader                               -196 000

           Summa kostnader                            -1 620 300

           

          Avskrivningar                                     -236 500

           Finansiella intäkter/kostnader                         0

          Avsättning/återföring båtfond                          0

                                                                                    

           Årets resultat                                        11 000

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Seglingssektionen 

Styrelsen har under året bestått av Johan Wijk, Karl-Gösta Naenfeldt, Kjell 
Krantz, Fredrik Svennberg och Pär Lundvik.

Vi har under sommaren haft en omfattande aktivitet inom kölbåtsseglingen. 
Vid sidan om serieseglingarna har fem regattor seglats från maj till 
september. Under samma period seglades det serieseglingar vid 14 tillfällen 
på Västerfjärden. Total genomfördes ett trettiotal del-seglingar. 
I samband med seglarnas kräftskiva, seglades Kräftköret. En kortare segling 
med start och målgång utanför bryggan vid Bångs, som i år vanns av Kjell 
Krantz.

Kjell Krantz med besättning även vann serien i hård konkurrens med Kalle 
Naenfeldt, som tillika vann Olle Fribergs Minne, som distansseglas mellan 
Stenbryggan och Bångs. Storsjödagen och DM vanns även de av Kjell 
Krantz, medan Höstseglingen vanns av Dag Lindström med besättning. 
Våra vandringspriser, Lönn & Söners och Körnickabunken vanns av Kjell 
Krantz, samt Seglarväns Vandringspris vanns av Kalle Naenfledt.

Det har också kappseglats en del utanför Storsjön, nämligen på Finnjolle 
SM, som seglades på vattnen utanför Träslövsläge i Halland. Endast tre 
seglingar, utav nio planerade, kunde genomföras pga för mycket vind. Här 
slutade Johan Wijk på en fjärde placering. 

Juniorverksamheten har under året varit ganska liten, mycket pga ett 
generationsskifte. Glädjande är dock att vi har några barn som har 
seglat en del jolle i sommar och vi bygger vidare med dem och hoppas 
ungdomsseglingen växer under 2019.
 
Under juni och augusti erbjöds segling för funktionshindrade i föreningens 
2,4 (minitolva) på tid efter överenskommelse. En seglare har deltagit vid 9 
tillfällen.

Karl-Gösta Naenfeldt och Jan Lönn har varit ledare för seglare med 
funktionshinder.
Vi tackar alla deltagare, funktionärer och föräldrar för säsongen. Utan Er 
skulle vi inte kunna ha vår verksamhet igång.

Johan Wijk
Ordförande 

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Vattenskidsektionen

Vid vattenskidsektionens årsmöte den 31/1-2018 beslöts att styrelsen för 
2018 skall bestå av: Ordf. Nils Hagström ledamöter. Jimmie Westlund, Peter 
Jacksson, Oscar Frisendahl, Peter Nava och Fredrik Stake.

När isen gick så gjorde Martin Jacksson och Oscar Frisendahl i ordning  
båten Det ingick tvättning, vaxning och motorservice innan den var klar för 
åkning.

Slalombanan och bryggor lades i. 

Träningskvällar var bestämda att vara tisdagar och torsdagar men det var 
alldeles för dåligt intresse för dessa så det blev mer av typen spontanåkning 
när tillfälle gavs. 
Förvånande när vi hade en sån fantastisk finsommar!
Dock är det alltid roligt och upplyftande när vi får besök av skolklasser och 
företagsbesök som vill åka vattenskidor.

När det gäller anläggningen så var det planerat att byta ut trädäcket på 
altanen men sommaren var så varm och fin så ingen orkade ta tag i det så 
det jobbet står kvar till nästa säsong. Material är införskaffat och tas ut till 
vedön så fort vi har en lämplig transportlösning.

Men vi fick i alla fall fiskartorpet rödfärgat på höstkanten, det återstår lite 
fönstermålning sen är torpet fint igen.

Andra lördagen i september anordnade vi traditionsenligt avslutnings-
tävlingen i mellansvenska cupen. Det blev en fin tävlingsdag med fina resultat 
för dom tävlande samt prisutdelning för sommarens cup som avslutning.
De som tävlat för sektionen denna säsong är Martin Jacksson, Oscar 
Frisendahl, Nils Hagström.
Styrelsen ber avslutningsvis tacka alla som på något sätt bidragit till 
verksamheten på Vedön 2018.  

Nils Hagström 
Ordförande   

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Kanotsektionen  

Kanotsektionen har haft prova-på tillfällena en kväll per vecka under 
sommaren som annonserats via hemsidan.  Sommaren var väldigt varm men 
det lockade inte fler ut till Bångs än tidigare år. 

Vi har ställt upp när personer hör av sig och önskat prova paddling. För 
de mer aktiva motionspaddlarna har vi haft gemensamma träningskvällar 
en gång/vecka. Vi har inte gjort någon aktiv satsning mot ungdomar men 
hoppas nya medlemmar ska lockas till sporten och säkra framtiden för 
klubben.

Sedan tidigare år är vi en kärna av fem-sex kanotister som paddlar 
regelbundet varav en aktiv tävlat i långloppstävlingar sanktionerade av 
Svenska kanotförbundet. Ett par medlemmar tävlade i kajak som del i 
multisporttävling i Åre i juni. 

Kajak är en idrott och motionsform som passar många motionärer och 
elitmotionärer. Under 2018 har vi kunnat visa kanotsporten på Storsjön 
vilket vi har som vision för att marknadsföra verksamheten. 

2018 har våra materialförvaltare gjort ett fint jobb med att organiserat vårt 
material vilket skapat ordning och reda när vi nu har förnyat bland våra 
åldrade kajaker och paddlar. 
Därmed lägger vi en grund för att erbjuda nya och gamla medlemmar en 
härlig känsla för sporten.

Catharina Jernberg Vikholm
Ordförande 

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Motorbåtsektionen

Styrelsen har under året bestått av Anders Olsson, Mats Eriksson, Jörgen 
Grönqvist,och Stefan Qvist.

Sommaren 2018 går nog till historien som den i särklass bästa båtsommaren 
vi varit med om med sol och värme utan blåst. Många av oss hade även fina 
veckor i Stockholms skärgård med över 25 grader varmt i havet vilket är 
väldigt ovanligt. 

Vi har även för första gången vad jag vet fått den första båten med fly i 
Storsjön vilket är trevligt. Tyvärr så hade vi ett vattenbestånd som inte 
gynnade oss med lite större båtar och det är ett stort problem hoppas att det 
blir någon ändring på det.
 
Vårt samarbete med Forsbacka motorbåt klubb har fortsatt på ett mycket 
positivt sätt där vi under säsongen haft ett antal tävlingar i Distans, 
Orientering och Båtbingo.

Sommaren avslutade som det tidigare gjort med en fantastisk lyskväll vid 
Bångs. Uppslutning med båtar ( ca 90 st ) och med Emma i spets var som 
vanligt mycket bra och otroligt uppskattat av oss i sektionen. Alltid lika 
imponerande när det ligger fullt utanför bryggan och bara väntar på start.

Vi i motorbåtsektionen vill tacka alla berörda och hoppas på en lika fin 
sommar 2019.

Med vänlig hälsning Motorbåtssektionen
Anders Olsson
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SSS Bångskommittén

Bångskommitté: Ordf. Dag Lindström, Patrik Harström, Jörgen Grönkvist, 
Catarina Jernberg-Vikholm och Hans Skoog.

Sedvanlig vårstädning utfördes i maj av seglare och kanotister. Gräsytor 
och häck rensades och klipptes. Trädgårdsavfallet komposterades. 
Klubbhusets fönster putsades, yttertak sopades och hängrännor rensades.

Under sommarsäsongen har Håkan delvis svarat för allmän tillsyn av 
anläggningen samt skötsel av gräsytor och toaletter.
Sommartoaletterna på gaveln till förrådsbyggnaden har hållits öppna under 
säsong. 

Kättingen till sjösättningsrampen har hållits låst under säsongen och 
endast öppnats vid aktiviteter inom kanot och segling samt för sjösättning/
upptagning av medlemmars båtar.

Seglarnas utrustning i lilla boden vid bryggan flyttades till de större 
förråden och kanotisternas utrustning flyttades till den lilla i stället. 
Mellanvägg byggdes av med ett fack så att K4-an kunde vara kvar i stora 
förrådet. 

Inför sommar- resp. vintersäsong har sommartoaletternas och gamla 
boningshusets vattenledningar öppnats resp. tömts. Inför vintern har 
vattenlås fyllts med antifrysvätska. Hamnpersonalen har utfört dessa 
arbeten.

Personlyft på bryggan har enligt krav besiktats av auktoriserad 
besiktningsman.

Sandviken i december 2018

Dag Lindström
Ordförande

Ä r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Hamnsektion

Kjell Bergström ordf. och hamnchef Trebo, ledamöter; Mats Eriksson, Mikael Lindgren, 
Klas Göran Kalvik. Hamnchef Stenbryggan Åke Wikström, ledamöter; Kenneth Lundkvist och 
Göran Karlberg,
Personal
Hamnpersonal har varit två personer på heltid. 
Vi har under året haft ett bra samarbete med kommunens arbetsmarknadscentrum.

Utförda arbeten
Stenbryggan
 • Ny luftvärmepump verkstan.
 • Ny styrning och radiosändare till entrègrind.
 • Kabel och elskåp bytt till båthus nr. 2.
 • Vinterplatser och trailerparkering utökad. 
 • Vassröjning.
Trebo
 • Ny dricksvattenpump.
 • Ytterbelysning bytt till Ledlampor
 • Röjning av träd A-piren.
 • Vassbekämpning och muddring.
 • Skrotat gamla vrak och båtvagnar.

Bensinförsäljning
Under sommaren har 35 399 liter sålts vilket är rekord för Dalviks kvarn.
Viktigt
 • Vinteruppställning av båtar får endast ske på hyrd markerad plats som förmedlas av     
       kansliet. Båtar med strandplats får ligga kvar på sin strandplats under vintern utan avgift. 
       Övriga vinterplatser är avgiftsbelagda.
    • För tom båtvagn / trailer som vintertid står uppställd i hamnen på angiven plats skall  
       betala vinteruppläggningavgift.
 • Uppställda båtvagnar / trailer och pallningsmaterial skall märkas varaktigt med namn och           
       telefonnummer på ägaren.  
 • Uppställning av släpvagnar och andra fordon inom hamnområdet får ej ske.

Tyvärr kan vi konstatera att maxfarten på 3 knop i hamnarna inte respekteras av alla. 
Hastigheter över 3 knop ger högre vågsvall som är en säkerhetsrisk och kan medföra skador 
på andra båtar.

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Hushållssopor från båtar och stugor på öar

Vi uppmanar våra medlemmar att respektera anvisningarna för hantering av hushållssopor 
och latrin. Möjligheten att lämna sopor är en service som erbjudes båt- och stugägare. 
För att den servicen skall kunna fortsätta måste anvisningarna följas.

Latrinkärl skall vara märkta med Gästrike Återvinnares logga, andra kärl eller tunnor 
hämtas ej. Efterlevs inte denna regel med rätt märkta latrinkärl kommer hanteringen att 
upphöra i våra hamnar. Vi kan notera att en förbättring har skett av latrinhanteringen 
under året

Alla Hushållssopor skall efter ankomst till hamn kastas i avsedd sopcontainer. Annat 
avfall såsom glas, batterier, färg och lösningsmedelskall lämnas på avsedd plats inom 
miljöstationen i hamn.

Vakttjänst vid SSS hamnar

Vakttjänsten har i år som vanligt fungerat mycket bra. Endst 12 stycken har uteblivit 
99% närvaro.
Vi uppmanar alla att boka sin egen vakt för att få en tid som passar, så att kansliet 
slipper extra arbete. Före sista maj.

Vi vet genom vaktrapporter att vakten förhindrar stölder, skadegörelse och 
båtskador.

Vi vill tacka alla medlemmar som solidariskt ställer upp och vaktar våra hamnarkt 
ställt upp och vaktat våra hamnar.

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8
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Prickar kan tyvärr flyttas från sin position så vi uppmanar alla båtfarare att kontakta SSS 
kansli på telefon 026- 27 08 73 eller personal i hamnarna om någon prick har kommit på 
drift.

Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 8

Prickningsgruppen

Under  båtsäsongen har endast ett fåtal prickar försvunnit. Det är 
Västerfjärden som oftas drabbas. Islossning och hårda vindar på våren 
ställer till det. 
Östra fjärden är däremot mer skonad från islossning och vårvindar.

Under båtsäsongen 2018 har 
det tillkommit en ny rödprick 
söder om den röda fyrpricken 
vid Trebo.
Pricken hjälper till att hålla 
kursen som ibland kan vara
svår vid passagen söder om 
Norrtutt.
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Sjökortet i nytt format
Det nytryckta och reviderade 
sjökortet har delats så att Väster-
fjärden är framsida och Östra-
fjärden baksida, på så sätt blivit 
mer hanterbart. 
Skalan på sjökortet är oförändrad.

Priset för medlemmar 150 och icke 
medlemmar 175 kronor för inplas-
tade sjökort.
Finns att köpa på kansliet.
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 Förslag till dagordning vid Sandvikens Segelsällskaps årsmöte 18 februari, 2019.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd för mötet. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens berättelser. 
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
 det senaste räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande året. 
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
13. Val av styrelse: 

a. styrelsens förslag beträffande antal ledamöter 
b. ordförande för en tid av ett år 
c. halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år 
d. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en 
 tid av ett år 

14. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 
 inte styrelsens ledamöter delta 
15. Fastställande av:

a. Seglingssektionen 
b. Kanotsektionen 
c. Vattenskidsektionen 
d. Motorbåtssektionen
e. Hamnsektionen 

16. Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
 utses till ordförande 
17. Övriga frågor. 
18. Mötet avslutas


