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Verksamhetsberättelse till årmötet 2016 
Verksamhetsberättelse för segelsällskapets 67:e verksamhetsår, 1/11 2014 - 31/10 2015. 

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

Ordförande: Kristina Lindstedt 
Sekreterare: Håkan Langseth 
Kassör: Björn Täljsten 
Hamnkapten: Peter Björling 
Varvschef: John Hebel 
Intendent: Björn Hedin 
Klubbmästare: Anna-Lena Möller 
Seglings- och ungdomsledare: Klas Argulander 
Kommunikationsansvarig: Johan Gasslander 
  
Adjungerad till hamn/varvskommittén: Carl-Johan Bergström 

REVISORER 
Revisorer har varit Jan Hagelin och Björn Stenberg. 

MEDLEMMAR OCH BÅTAR 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 399, varav 33 familjemedlemmar, 16 ständiga 
medlemmar och 2 hedersmedlemmar. 

Antal båtar var vid verksamhetsårets slut (2014 års siffror inom parantes): 
 157 (115) motorbåtar 
 83 (78) segelbåtar 
 9 (9) segeljollar och kanoter på land 
 17 (21) katamaraner 

Vid verksamhetsårets slut var antalet tilldelade sommar- respektive vinterplatser (2014 års siffror 
inom parantes): 
bryggplatser 240 (188) 
vinterplatser på land 114 (101) 
vinterplatser i sjön 4 (2) 

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN 
Ordinarie årsmöte hölls enligt stadgarna 27 januari med fortsättning 5 mars 2015. 

Styrelsen har under under perioden årsmöte 2015 - december 2015 haft nio protokollförda  
sammanträden. 

Årsmöteshandlingarna och protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan. 
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ÖVRIGA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 
Vid vårens sjösättning och upptagningen på hösten har Segelsällskapet bjudit på traditionsenlig 
ärtsoppslunch. 

I samband med städkvällen i slutet av maj ordnades ett introduktionsmöte för alla nya medlem-
mar om ASS:s verksamhet och policy. Efteråt serverades kaffe och bullar. 

En välbesökt sensommarfest gick av stapeln i klubbhuset i slutet av augusti med italiensk buffé 
och dans till förstklassig levande musik av sällskapets egna musiker. När solen gått ner denna 
ljumma sensommarkväll kunde norrsken ses över Askrikefjärden. 

Den tidigare traditionsenliga glöggfesten återuppstod i december. Ett trettiotal medlemmar träf-
fades i klubbhuset över ett glas glögg med tilltugg och ordförande berättade om styrelsens planer 
för det kommande året. 

EKONOMI 
Segelsällskapets ekonomi redovisas i resultat- och balansräkning. 

HAMNVERKSAMHET 

!  

En huvuduppgift för hamnkapten har detta år varit att fullfölja utbyggnaden av hamnen, som den 
tidigare styrelsen så förtjänstfullt påbörjade. Ännu återstår några justeringar av anläggningen 
såsom landgångar som inte ligger optimalt och bryggor som rör sig i sidled. Galler på Y bom-
marna ska också komma plats för att underlätta av- och påstigning från båtarna. Detta kommer 
att genomföras under vintern. 
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Totalt har vi nu 243 platser varav 241 platser är uthyrda. De två platser som fortfarande är  
lediga är väldigt trånga, ligger illa till och passar inte riktigt för en normalbåt. För närvarande 
står 16 båtägare i kö för båtplats. Det gör att hamnen med stor sannolikhet kommer vara full 
även nästa sommar. 

I dag finns vatten- och eluttag bara på piren. Till näst sommar kommer styrelsen att installera 
uttag även på pontonerna. Mer information om detta kommer under våren. 

VARVSVERKSAMHET OCH BYGGNADER: 
Sjösättningen genomfördes 22/3, 25-26/4 och 9-10/5. Före sjösättningen servades och besiktiga- 
des kranen. Endast en mindre incident inträffande under sjösättningen då en trailer med båt skul-
le flyttas och ett låst hjul inte upptäcktes i tid. Slipbasar och kranskötare bjöds på middag i 
klubbhuset 10 april. I samband med detta gjordes en inventering av behövliga åtgärder på varvs-
området och material. 

Under den gemensamma städ- och underhållskvällen i maj utfördes följande arbeten: 
Varvsområdet och piren städades och pallning och trailers flyttades bort. 
Gamla bommar samlades ihop för bortforsling. 
Räddningsstegar monterades mellan de nya pontonerna. 
Nya räddningsbojar monterades inom hamnområdet och på piren. 
Nya nummerbrickor monterades på pontonerna. De gamla brickorna på strandkajen togs bort. 
Kaptensstugan rensades och städades. 
Häcken klipptes runt klubbhuset. 
Cykelvagnar och lastvagnar pumpades. 

Årets upptagningar kunde genomföras tack vare goda insatser från slipbasar, kranskötare och 
medlemmar. En incident med en brusten kopplingsring på en av sällskapets vagnar ledde till  
materiella skador på en bil, men i övrigt löpte upptagningen utan problem. 

Följande arbeten har också utförts under året: 
Sjösättningsvagnarna har smörjts och reparerats. 
Miljöstationen tömdes efter upptagningen. 
Vattnet stängdes av 21 november. 
Genom klubbmästarens försorg har klubbhus och toaletter/duschar i pumphuset hållits fräscha. 

Arbetet med en ny avloppslösning har påbörjats. Ett förslag till ombyggnad av klubbhuset med 
två toaletter och en dusch har också tagits fram. 

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 löpande uppdaterats 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 informationen 
också skickats ut via e-post. För att få e-post från föreningen behövs en anmälan som görs via 
hemsidan. 

Lidingö januari 2016 

Kristina Lindstedt Håkan Langseth Björn Täljsten 

Peter Björling John Hebel Björn Hedin 

Anna-Lena Mölle Klas Argulander Johan Gasslander 
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