
Askrike segelsällskap !  
Verksamhetsberättelse till årmötet 2017 
Verksamhetsberättelse för segelsällskapets 68:e verksamhetsår, 1/11 2015 - 31/10 2016. 

SEGELSÄLLSKAPETS STYRELSE 
Styrelsen har under perioden årsmöte 2015 - årsmöte 2016 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Kristina Lindstedt 
Sekreterare: Håkan Langseth 
Kassör: Björn Hildestrand 
Hamnkapten: Peter Björling 
Varvschef: Carl-Johan Bergström 
Intendent: John Hebel 
Klubbmästare: Anna-Lena Möller 
Kommunikationsansvarig: Johan Gasslander 

REVISORER 
Revisorer har varit Jan Hagelin och Björn Stenberg. 

MEDLEMMAR OCH BÅTAR 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 390, varav 34 familjemedlemmar, 16 ständiga 
medlemmar och 2 hedersmedlemmar. 

Antal båtar var vid verksamhetsårets slut (2015 års siffror inom parantes): 

 157 (157) motorbåtar 
 86 (83) segelbåtar 
 9 (9) segeljollar och kanoter på land 
 17 (17) katamaraner 

Antalet tilldelade sommar- respektive vinterplatser var vid verksamhetsårets slut (2015 års siffror 
inom parantes): 

bryggplatser 243 (240) 
vinterplatser på land 115 (114) 
vinterplatser i sjön 5 (4) 

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN 
Ordinarie årsmöte hölls enligt stadgarna 9 februari 2016. 

Styrelsen har under under verksamhetsåret 2015-2016 haft elva protokollförda  
sammanträden. 

Årsmöteshandlingarna och protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan. 
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ÖVRIGA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 
I början av december inbjöds medlemmarna till glöggfest i klubbhuset. Ordförande redogjorde 
för den planerade ombyggnaden av klubbhuset samt installationen av el och vatten på pontoner-
na. Till årets glöggfest är författaren Tobias Törnebom inbjuden för att berätta om sin segling till 
Arktis och Svalbard. 

Arbetskvällarna under våren, där klubbmedlemmarna bland annat installerade vatten på ponto-
nerna, avslutades med fika på klubbhusets veranda. 

Vid vårens sjösättning och upptagningen på hösten har Segelsällskapet bjudit på traditionsenlig 
ärtsoppslunch. 

EKONOMI 
Segelsällskapets ekonomi är god och redovisas i resultat- och balansräkningen. Numera upprät-
tas även månadsbokslut för att fortlöpande få en bättre överblick över föreningens ekonomi. 

Askrike segelsällskap har under verksamhetsåret tecknade ett abonnemang på Visma eEkonomi, 
som är en webbaserad redovisningstjänst. Därigenom kan fler behöriga i styrelsen ha åtkomst till 
redovisningssystemet. I samband med byte av redovisningssystem tillämpas nu baskontoplanen. 

Under verksamhetsåret har postgirot avvecklats, vilket gör det enklare att stämma av inbetal-
ningarna och möjliggör en framtida automatisk avprickning av inbetalningar. 

Styrelsen har under året genomgått en utbildning i BasK, som nu är kopplat till vår hemsida. 

HAMNVERKSAMHET 
Utbyggnaden av segelsällskapets hamn slutfördes under året. Med hjälp av engagerade med-
lemmar färdigställdes installationen av vatten och el på pontonerna strax före midsommar. Även 
belysningen på pontonerna är nu installerad och tänds vid mörkrets inbrott, vilket underlättar vid 
förtöjning nattetid. 

Vattenkranarna på piren har bytts till annat utförande och kan nu endast öppnas med nyckel. An-
ledningen är att Sällskapet har haft problem med kranar som lämnats öppna och vatten som stått 
och runnit under lång tid. Krannycklarna ska hänga i pumphuset. Tyvärr har det brustit i discipli-
nen att hänga tillbaka nyckeln efter användandet. Om någon vet med sig att ha en av dessa nyck-
lar så är styrelsen tacksam om den hängs tillbaka i pumphuset. 

Under säsongen 2016 har flera bojkättingar brustit med lösa båtar som följd. Inför sommaren 
2017 måste därför alla som har bojar genomföra en bojsten- och kättinginspektion. Styrelsen 
återkommer med detaljer i frågan. 

Samtliga 243 användbara båtplatser i sjön, pontonplatser och kajplatser inräknade, är uthyrda. 
För närvarande står 34 personer i kö för sommarplats i Segelsällskapets hamn. 

För att underlätta planeringen har styrelsen ändrat rutinerna för bokning av sommarplats. Om 
man vill behålla sin sommarplats kommande säsong måste man anmäla detta under januari må-
nad på Segelsällskapets hemsida.  
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I och med att man anmäler sig godkänner man också hamnavtalet och dess regler. Det är viktigt 
att man läser igenom avtalet och är införstådd med vilka skyldigheter man har som båtägare. Sty-
relsen kommer att uppdatera nuvarande ordningsregler och samordna dem med hamnavtalet. 

VARVSVERKSAMHET OCH BYGGNADER: 
Sjösättningen genomfördes planenligt 2/4, 30/4, 1/5 och 14-15/5. Slipbasar och kranskötare in-
bjöds till den traditionsenliga slipbasmiddagen i klubbhuset men på grund av lågt intresse fick 
middagen ställas in. 

Kranen besiktigades och godkändes den 10/6 av Thomas Nilsson på Inspecta. 

Årets upptagningar 17-18/9, 1-2/10 och 19/11 kunde genomföras tack vare goda insatser från 
slipbasar, kranskötare och medlemmar. En incident med en stötta på en av segelbåtsvagnarna or-
sakade en mindre huvudskada på en av båtägarna. Det behöver påpekas att man bör vara två man 
när man lossar dessa stöttor. Upptagningen som var planerad 12/11 fick senareläggas en vecka på 
grund av det kraftiga snöfall som drabbade oss den 9/11.  

Följande arbeten har också utförts under året: 
Storstädning av hela hamnplanen. 
Bortforsling av gammalt pallvirke, presenningar, gamla bojar mm. 
Hämtning av gammalt skrot till Stena Metall för återvinning. 
Rivning och bortforsling av gamla Kaptensstugan, som var i mycket dåligt skick. 
Byte av lås på stora kranen och verktygscontainern. 
Rensning av Kallesjöstugan så att medlemmarna kan få tillgång till denna. Där kommer även 
klubbens vattenslangar att förvaras. 
Komplettering med eldsläckare i verkstaden och i Kallesjöstugan. 
Lagning av vagnshjul både på båtvagnar och andra vagnar. 
Renovering av 2 st transportkärror med nya däck och plywood. 
Lagning av stängslet runt varvsområdet. 
Tömning av sopcontainer och spillolja. 
Byte av vattenkranen i köket. 

Styrelsen har utarbetat ett förslag till miljöplan utifrån den av årsmötet antagna miljöpolicyn. 
Miljöplanen kommer att presenteras på kommande årsmöte. 

Genom klubbmästarens försorg har klubbhuset och toaletter/duschar i pumphuset hållits fräscha. 
Förbandsskåpet har fyllts på med plåster, sårrengöringsmedel mm. En ögondusch har satts upp 
på väggen utanför verkstaden och en bredvid förbandsskåpet i klubbhusets entré. En plansch 
med instruktion om hjärt/lungräddning har satts upp bredvid hjärtstartaren i klubbhusets entré. 

Segelsällskapet har beviljats bygglov för den planerade ombyggnaden av klubbhuset med två 
toaletter och en dusch. Olika alternativ för framdragning av vatten och avlopp till klubbhuset ut-
reds för närvarande. Ombyggnaden av klubbhuset är vilande i avvaktan på resultatet av denna 
utredning. 

SEGLINGAR: 
Ungdomsseglingar inklusive seglarskola sköts på Lidingö av Lidingö jolleseglare,  
http://www.ljs.se, på riksidrottsförbundets Bosöområde. Klubbens medlemmar hänvisas dit när 
det gäller ungdomssegling. 
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 HEMSIDA OCH MEDLEMSKOMMUNIKATION: 
Askrike segelsällskaps hemsida har uppdaterats löpande med information om aktuella händelser 
som rör verksamheten. Adressen till hemsidan är www.askrike.se. 

Vid vissa tillfällen då styrelsen velat nå så många medlemmar som möjligt har information också 
skickats ut via e-post. För att få e-post från föreningen måste man anmäla sig, vilket man gör på 
hemsidan. 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka att ni alla hjälper till att skapa den trevliga stämning som råder 
i Askrike segelsällskap. Styrelsen får många tips om förbättringar, som vi tacksamt tar emot för 
att åtgärda det som inte fungerar eller gått sönder. 

Lidingö december 2016 

Kristina Lindstedt Håkan Langseth Björn Hildestrand 

Peter Björling Carl-Johan Bergström John Hebel 

Anna-Lena Mölle Johan Gasslander  
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