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 Förslag till Verksamhetsplan för  
Årstavikens Segelsällskap 2017 
 
SÄLLSKAPET VERKAR FÖR ATT  
 Främja gemenskapen genom trivsel och aktiviteter i hamnen och på Sällskapets holmar.  
 Förvalta sällskapets tillgångar och verka för en god och sund ekonomi.  
 Bereda hamn- och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar.  
 Medlemmarna bidrar aktivt med intresse, tid och kompetens i föreningsverksamheten.  
 Skapa intresse för båtlivet bland barn och ungdomar genom ungdomsverksamhet.  
 Öka kunskapen inom båtliv och gott sjömanskap genom utbildning.  
 Arbeta aktivt för en god miljö genom minskade utsläpp och föroreningar inom båtlivet.  
 Uppmuntra tävlingsverksamhet med anknytning till båtlivet.  
 Alla medlemmar ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, eller ålder.  
 
Den ideella verksamheten hanteras och koordineras av styrelsen, och av de olika kommittéerna som står för en stor 
del av aktiviteterna under året.  
 
SÄLLSKAPETS EKONOMI 2017  
Arbetet med förändring och förbättring av sällskapets ekonomi fortsätter, olika möjligheter till ersättning av kontant 
betalning på holmarna kommer att undersökas.  
 
SÄLLSKAPETS BANKKONTAKTER  
Sällskapet styrelse kommer under 2017 att fortsätta vårt arbete tillsammans med Swedbank att se över våra 
möjligheter till förbättringar.  
 
SÄLLSKAPETS FÖRENINGSMÖTEN  
Sällskapet kommer att genomföra årsmöte i mars 2017.  
Sällskapet kommer att genomföra höstmöte i november 2017.  

 
HAMNEN  
 
Vi fortsätter vårt enträgna arbete under året med en ny kort-, och långsiktig arbetsplan (kommer läggas ut på 
hemsidan under rubriken hamn)  
 
Några extrakt;  
Bryggården 
Se över cykelparkeringen samt komplettera med mer belysning. Vidare skall ett prov ske med en sk BajaMaja enligt 
beslut av medlemsmötet. Koppla fram färskvatten. 
 
Täckgården 
Fortfarande återstår ett stort arbete med omdaning av täckgården, ställningar, fack och hyllor för pallningsmaterial 
och stöttor, vaggor mm. 
 
Bryggor 
Bryggorna får en ny genomgång och besiktning, precis som av Y-bommar och flottörer. Förbättra säkerheten på 
bryggorna med stegar på ytterbryggorna. 
Vidare skall vi hänga upp sprängmattor på utsidan av 5, 6 och 700 bryggorna för att minska svall från båttrafiken. ÅSS 
skall också ta ett initiativ med ökad bevakning av fartkontroller i närområdet. Möte med Polisen och KVB,  
 
Staden - ÅSS 
Diskussion med staden har utmynnat (löfte) i en ny ramp, förbättrad servicebrygga och en 
toatömningsstation(allmän)/brygga.  
Diverse underhållsarbete 
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Mastkranen skall ges en översyn med rostbehandling/målning. Även slipen kommer renoveras med del av räls och 
gjutning av fundament för slipmotorn. 
Kompletteringsmålning av alla hus. El-revision/utbyte av icke godkänt material. 
 
Miljöåtgärder 
Fortsatt arbete med miljöförbättringar, information i försök att få fler båtägare att sluta bottenmåla. ÅSS har på nytt 
ansökt om mer medel så att medlemmarna kan billigare ska kunna blästra båtarna. Vi vill också mäta alla båtar mha 
XRF radar på hamnplan, hur mycket gift från båtbotten kommer ut.  
 
Övriga aktiviteter 
Mastskjulsvinden, ”Tordansskjul”, traktorskjulets förbättringar avvaktar vi med hänsyn till ”Södra Skanstull-projektet”. 
Vi kommer också utreda en mer långsiktig lösning för en isfri hamn. Vi räknar med att antalet vinterliggarna blir alltfler. 
 
Hamnbåten skall genomgå en större renovering(skrovet)  
 
Hamnkapten  
Hans Loewy  

 
 
SÄLLSKAPETS HOLMAR, VERKARNA OCH VÄLLINGE  
 
Vällinge 
Renoveringen av bryggan på Vällinge har påbörjats och detta görs av Pampas Marina. Arbetet kommer vara klart 
senast i mitten av april lagom till sjösättningen i ÅSS. I Pampas uppdrag ingår att riva bryggorna och bastun och 
transportera detta till deponi. Styrelsen kommer försöka göra allt för att få en bastu på plats under våren  

Holmvärdsgruppen består i år av 7 stycken holmvärdar där Pia Oxendal är sammankallande. Ön kommer öppnas enligt 
plan i mitten av maj och hållas bemannad minst alla helger fram till i mitten av september då ön kommer stängas. 

Verkarna 
Holmvärdsgruppen består av 8 stycken holmvärdar varav Matte Skoglund som är sammankallande. Vi kommer även 
denna säsong förlänga helgbemanningen fram till i början av oktober. Öppningshelgen är planerad till valborg och 
fram till skolavslutning är det helgbemanning och därefter veckobemanning fram till skolstarten i augusti, därefter 
återgår vi till helgbemanning. Veckan efter midsommar planerar ungdomskommittén som vanligt att genomföra det 
årliga lyckade seglarlägret vilket gör att dom tar över och ansvarar för ön.  

Under säsongen kommer det firas midsommar och det planeras en pubafton under slutet av juli och sedan avslutar vi 
sommaren med den traditionsenliga kräftskivan. 

Välkomna till öarna! 

Carola Arkeklint  
Holmansvarig  
 
 
JUNIORVERKSAMHETEN  
Verksamheten inleddes den 5/2 2017 med vårt första Funktionärsmöte. Vi har där tagit beslutet att låta verksamheten 
växa lite försiktigt från ca 15 till 25 barn plus att vi ökar på med torsdagsseglingar. 

I princip innebär det att verksamheten fördubblas mot tidigare. 

Vi har lagt fast en plan för hur detta skall gå till och utsett olika ansvariga. Huvudpunkterna är: 

 Inventering av hur många barn som fortsätter och efter det börja bjuda in nya barn och föräldrar. Viktigt blir 
att vi får med barn vars föräldrar vill delta aktivt. 

 Vi har ambitionen att bli en SSF skola och får besök av dom inom kort för en dragning om vad det innebär. 
 Förutom att göra oss attraktiva för barnen måste vi hitta fler ungdomar som är intresserad av att fungera 

som instruktörer men också kanske börja kappsegla. 
 Bjuda in hugade ungdomar till olika ledarutbildningar inom SISUs regi. 
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 Se över båtbeståndet och ev köpa in ytterligare Laserjollar. I det sammanhanget lösa finansiering inklusive 
bidrag etc. 

 Inköp av ny ÅSSU följebåt. Vi får 50% från SISU. 
 Ta fram vår idé till hur ett nytt klubbhus skulle kunna se ut för att även fungera för ÅSSU. Se över vilka 

finansieringsmöjligheter vi har. 
 Vårfix av båtarna inklusive att få in våra C55 för reparation av kölarna. 
 Planering av sommarlägret som i år får växa lite också. Inkluderar översyn av hur vi kan utveckla Verkarna 

för att fungera smidigare för läger etc.  
 Maj, juni, augusti, september 2 veckoseglingar per vecka. 
 Planering inför minst en veckoaktivitet varannan vecka under vintermånaderna 2017/18. 

 
 
Peter Bryttne 
Ansvarig Juniorverksamheten  
 
 
BÅTLIVSSEKTIONEN  
 
Studieombudet 
Studieombudet fortsätter sitt arbete att tillsammans med partner arrangera utbildningar för våra medlemmar. 
Studieombudet planerar olika temakvällar under 2017. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med förslag till olika 
temakvällar.  
  
Klubbmästare Hamnen  
Styrelsens mål med klubbmästeriet I hamnen är att arbetet skall leda till ökad klubbgemenskap och att fler 
medlemmar känner att de vill bidra till ÅSS. Som ett led i detta ser vi över strukturen för klubbmästeriet I hamnen.  
 
Tävlingsverksamheten  
ÅSS har en lång tradition att vara ett seglingssällskap med tävlingsverksamhet. Numera har vi små möjligheter at själva 
arrangera tävlingar. Då är vi med andra klubbar som medarrangörer vilket har fungerat bra.  
 
Mälarvarvet firar 10-års jubileum i år och då hoppas vi på fler deltagare från ÅSS.  
 
Kanot/bräda  
Kommer att arbeta med olika tankar och ideér som finns inom kanotsektionen att bättre kunna integrera sin 
verksamhet med den övriga verksamheten.  
 
 
Lars Eric Muth  
Sammankallande Båtlivskommittén  
 
 
 
 
 


