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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003
för Oxelösunds segelsällskap, OXSS
Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har tillämpat sk. Öppna styrelsemöten där medlemmarna
varit välkomna att deltaga och besluta om klubbens verksamhet och
framtid.
Styrelsemötena hålls regelbundet på första helgfria måndagen
i varje månad kl 19.00 i klubbhuset.

Styrelsen utgjordes av:
Lars-Olof Norlin
Ulf Larsson
Mårten Nordlund
Eva Gustavsson
Göran Karlsson
Ove Söder
Steve Franzén
Stig Lidéhn

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Förvaltning
Utbildning
Info ansvarig
Suppleant

Sektionsansvariga
Mats Olsson
Lars-Olof Norlin
Mauritz Högberg

Jolle
Kölbåt
Hall

Revisorer
Mauritz Högberg
Fred Calmerman
Medlemmar 2003

Summa
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Oxelösunds Segelsällskap
Box 8
613 21 OXELÖSUND

156 fullt betalande
2 ständig medlem
32 familjer (=46 personer)
23 seglarskolan
17 juniorer under 21 år (ingår i siffrorna ovan)
227 medlemmar
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Året som gått:
Styrelsen har genom sina olika ansvariga drivit verksamheterna med ett utfall
på +75.135 kronor, vilket också motsvarar en ökning av de likvida medlen inklusive
skilda investeringar om totalt +75.135 kronor.
Budgeterad förändring av likvida medel under år 2003 var +25.000 kronor.
Klubben är beroende av en väl fungerande sponsors verksamhet. Sponsorerna bidrog
med totalt 46.200 kronor, och det är ungefär i nivå med medlemsavgifterna som uppgick
till totalt 44.000 kronor.
Klubben har tillgångar i likvida medel, kassa, bank, postgiro, som vid årsskiftet uppgick
till 181.063 kronor, och i fondsparande som utgjorde 175.336 kronor.

Jollesektionen har drivits av Mats Olsson.
Basverksamhet
Under året har träning bedrivits på tisdag- och torsdagskvällar. Ett samarbete har
etablerats med NYSS, vilket har inneburit att NYSS kappseglingsintresserade ungdomar
tränar tillsammans med OXSS. Samarbetet har medfört att det är ca 10 ungdomar som
tränar aktivt. OXSS samarbetar också med Västerås jollekappseglare främst vad avser
träningsverksamhet. Exempel på detta är samverkande påsk- och höstläger.
Klubben har genomfört seglarskola under början av juni liksom tidigare år. Seglarskolan
genomfördes som halvdagar under första veckan och som heldagar under den andra
veckan. På seglarskolan deltog lite drygt 20 ungdomar.
OXSS har genomfört 2 jollearrangemang 2003, En delsegling i Sörmlandscupen och lagkanonen. Därutöver har det genomförts ett antal träningsläger med
kappseglingsinriktning, se ovan.
Sörmlandssatsning
OXSS har under året haft 4 deltagare i satsningen som Sörmlands seglarförbund gör på
aktiva jollekappseglare i Sörmland. Tränare och coach för gruppen har varit Per
Gustavsson och han kommer även att bli det under 2004 också. Satsningen sträcker sig
fram t om EM i Sverige 2004.
Resultat och utveckling under 2003
Som ett resultat av Sörmlandssatsningen och aktiva föräldrar har 2003 inneburit en stark
utveckling för OXSS seglare, och andra klubbar i landet visare ett stort intresse för att
träna med OXSS och att få ta del av vårt framgångskoncept.
Resultat:
4 st Optimist seglare till JNM laget
Lagsilver flickor JNM
4:e plats på SM (Optimist flickor)
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Lagsilver Lag SM (flickor)
1 vunnet regionskval (pojkar)
Vinst av Sörmlandscupen (totalt)
Utmärkelsen Årets Sörmlandsseglare (jolle)

Kölbåtssektionen
Inga tisdagsseglingar har hållits under året.
Torsdagsmöten har hållits under hösten en gång per månad med olika teman.
Arkö Runt har genomförts och seglades den 31:e gången i ordningen, och samlade i år 92
anmälda deltagare.
Efter smhi:s prognos på 4-7 sekundmeter nordligt så bestämdes det att banan
skulle seglas motsols dvs först till Gullängsberget och sedan ner mot Arkö.
Strax efter att båtarna passerat Arkö började vinden att minska för att tidvis vara helt
stiltje. Fältet av deltagande båtar komprimerades och det blev en form av
omstart där Målgången blev kritisk för funktionärerna då så många båtar kom i mål i stort
sett samtidigt. Första båt i mål var Tore Källmark från Västervik med en One off
skärgårds 55:a.
Men segrare totalt över alla klasserna i Arkö runt efter
beräknad tid blev Mats Svensson från Nyköping i en Crown 31:a.
Mest överraskande var segraren i klass 1, Elinor Berg i en Magnifik Midget
som var över en timme efter första båt i mål, men ändå vann sin klass.
Ekonomiskt resultat för Arkö Runt blev +23.223 kronor, vilket var högre än tidigare år.
Weldox Race har genomförts under hösten och samlade i år lite drygt 10 båtar.
Östersjömaran,
Årets Östersjömaran var den 10:e i ordningen och 5:e i OXSS regi. Första året klubben
stod som arrangör deltog 21 båtar, förra året 51 och i år 41. Förhoppningsvis är årets
minskning tillfällig och trolig anledning är kombinationen Pingsthelg, skolavslutningar
samt ökad konkurrens från andra arrangemang. Trots betydligt färre deltagare än
beräknat gick arrangemanget ekonomiskt nära budgeterat resultat.
Seglingsmässigt präglades arrangemanget av oljeutsläpp kring Bornholm efter en
kinesisk tankers förlisning nordväst om Hammerudde. Därtill två vindmässigt hårda dygn
i början resp slutet av seglingen sållade ”agnarna från vetet”. Nära hälften av deltagarna
avbröt seglingen. Trots detta rådde inga skrämda miner utan flertalet uttryckte ändå
förhoppningar om att kunna deltaga nästa gång. OXSS funktionärer har fått mycket höga
betyg för bemötande och genomförande av Östersjömaran 2003.
Express SM, leddes av Burt Adolfsson som hade engagerat ett femtiotal funktionärer för
det enskilt största klass mästerskapet i Sverige. Hela 70 båtar stod på startlinjen första
dagen. Det rådde högtryck med stekande hetta, vilket även påverkade vinden som var
svag under hela veckan. Detta ställde extra stora krav på tålamod för funktionärerna på
sjön. Sista dagen kom så äntligen vinden och SM:et fick då också lite hårdare vind. Trots
de svåra förhållandena blev det bra och rättvisa seglingar. Även på land fanns det en stor
organisation och klubbhuset var öppet hela veckan, där man kunde få allt mellan frukost,
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middag, och en öl. OXSS har fått mycket beröm för ett utmärkt arrangemang, ett av de
bästa SM-seglingarna som det sades.
Ekonomiskt resultat för Express SM blev +73.029 kronor.
Nationellt har OXSS varit representerat av:
Mikael Lövgren med besättning som deltog i SM för Express, och som alltså seglades
här i Oxelösund.

Förvaltning
Under året har en del förbättringar på huset genomförts. Fönsterrutor har bytts ut, ny dörr
och en har flyttas. Allt i storstugan. Värmefläkt för snabbuppvärmning av storstugan har
inköpts och installerats. Husgruppen har arbetat med hur vi ska lösa problemet med
ventilation och värme. Uthyrningen av stugan har ökats vilket är positivt, och inbringat
totalt 50.100 kr.

Info/PR sektionen
Steve Franzén har drivit sektionen för att marknadsföra klubbens verksamheter och
arrangemang. En av aktiviteterna är medverkan i olika mässor etc.
Båtmässor, OXSS har under året i egen monter deltagit vid vårens båtmässor i Göteborg
och Älvsjö samt höstens mässa i Älvsjö. Dessutom har ett antal annonser för
Östersjömaran publicerats i tidningen SEGLING, samt ett tillfälle i medlemstidning för
SXK:s Västkustkrets. Arkö Runt har annonserats i SN. Omfattningen av aktiviteten har
diskuterats och kostnaden konstaterats vara väl hög i förhållande till utfallet, särskilt
besöket i Göteborg har ifrågasatts.
Klubbtidningen
Inför föregående Årsmöte avsade sig dåvarande redaktör uppdraget och styrelsen
uppmanades finna ersättare. Under året som gått har ingen ny kraft engagerats varför
avgående red. med reducerad entusiasm upprätthållit positionen. Medlemstidningen har
dock utkommit med ett antal utgåvor och därmed tillsammans med Hemsidan på Internet
fungerat som klubbens sammanhållande informationsorgan.
Uppdraget är fortsatt vakant!
Hemsidan är också en del i verksamheten där avsikten är att hålla rykande färsk
information om klubbens verksamheter. Hemsidan har två adresser, www.oxss.nu och
www.ostersjomaran.nu, har under året rönt allt större intresse. Webbplatsen har fungerat
väl som informationskanal både för styrelse och arrangemang.
Det krävs dock att samtliga medlemmar stöttar och fyller på med information för
publicering i såväl i OXSS-nytt som på hemsidan.

Utbildning, och ansvarig för denna verksamhet har varit Ove Söder.
Fortbildning för tävlings/seglingsledare genomfördes i Göteborg våren 2003.
Deltog: Mårten Nordlund, Burt-Åke Adolfsson och Roger Eriksson.
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Fortbildning för domare genomfördes i Stockholm våren 2003.
Deltog: Ove Söder.
Tränare steg 1 i Motala.
Deltog gjorde Joakim Olsson.
Tyvärr har inga övriga deltagit i några seminarier/kurser.
Vi får med förhoppning se fram emot att 2004 blir ett bättre kursår, vilket i skrivande
stund allt tyder på. Ett flertal har visat intresse för fortbildning, bara nu kursutbudet
stämmer överens.
Regelkursen över internet tycks ha blivit en succé.
Det är bara att anmäla sig.
Som vanligt hänvisar jag till www.ssf.se där utbildningsutbudet visas.
Klubben står för de kurser som sedan ger klubben funktionärer tillbaks.

Titeln Årets OXSS:are 2003
Tillfaller i år Burt Adolfsson
Med följande motivering:
Burt-Åke har under en mängd av år gjort sig förtjänt av denna utmärkelse, men nu är det
framförallt efter det fina och uppskattade Express-SM:et som gäller.
Han har som tävlings- och projektledare rönt idel uppskattning:
Seglarna, Expressförbundet samt funktionärerna både på land och vatten har bara gett
lovord.
Dessutom blev det ekonomiska utfallet mycket bra, och som kommer OXSS till godo
under många år framöver.
Burt själv, hade troligen hellre varit på kappseglingsbanan som deltagare.
Han lyckades även med konststycket efter en veckas mycket svaga vindar (vilket är få
förunnat) att till sista tävlingsdagen skaffa vind till 2 friskvindseglingar.
Perfekt regisserat.
Grattis.

Oxelösund den 6:e mars 2004
För styrelsen

Mårten Nordlund
(Sekreterare)
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Seglarskolan 2003
Att upprätthålla en tradition….
är väsentligt. Men också väsenligt mera krävande än att släppa den efter sig.
När Jollesektionen under försäsongen 2003 började signalera att man inte hade kapacitet att genomföra
årets seglarskola, för att slutligen vid styrelsemötet den 7 april avsäga sig uppdraget ställdes OXSS inför ett
svårt vägval.
Valet blev dock att vi skulle genomföra även detta årets seglarskola. Förra året hade den i båtsammanhang
mycket kunnige Erik Barkefors axlat huvudledarskapet, med stöttning av den från tidigare år erfarne Pelle,
Per Eliasson-Karlsson. Ingen av dessa kunde dock medverka 2003. Martin Söder tillfrågades, men hade
redan andra planer.
Lösningen fick bli att jag själv fick försöka klara biffen, med hjälp av några av de ungdomar från
Brevikskolans gymnasium vilka hösten innan hade deltagit i ett antal eftermiddagars friluftsaktivitet med
segling/båtliv som huvudinnehåll. Under hand utkristalliserades 6 ynglingar som mot viss timpenning
såsom sommarjobb/praktik åtog sig att bl a bemanna följebåtar och Trissjollar med 2-3 elever som
besättning. Engagemanget må kunna anses som ett positivt bidrag till Oxelösunds ungdomsverksamhet,
och därför motivera den extra kostnad som därigenom belastat seglarskolan 2003.
Ett ytterligare problem var att pingsten var sen detta året, vilket reducerade de två aktuella veckorna kring
mid-sommarhelgen. Likaså hade vi Östersjömaran att ta hänsyn till, liksom att OXSS jolleseglare (som
vanligt) skulle iväg till en tävlingsvecka i Norrland veckan efter midsommar.
Visserligen hade Erik B givit jollarna en rejäl ansiktslyftning året innan, men ändå nödgades OXSS
frivilliga teknikerkår, Sune Forsman och Hans Norrvi, konstatera att Trissarna uppvisade brister, i första
hand vad gällde centerborden. De lyckades i huvudsak få båtarna i brukbart skick för de första dagarna,
men vissa problem behagade återkomma.
Alltnog, när seglarskolan var ett faktum, så hade den samlat 23 elever. Några deltog endast en del av de
berörda 8 dagarna, men andra fyllde på under hand. Redan den första dagen visade Jocke, Joakim Olsson,
att han hade på bästa sätt tillgodogjort sig kunskaperna från tidigare år. Spontant skötte han samlingarna
kring svarta (numera vita) tavlan i klubbhuset och ledde sedan med stor duglighet utbildningen för de
kunnigare eleverna. Sista dagen vecka 1 fick han stöd från sin syster, Josefin Olsson, även hon med goda
baskunskaper.och lugnt uppträdande.
Vecka 2, då de under den första veckan tillämpade halvdagarna ersatts med hela dagar inkluderande lunch i
klubbhuset, fick vi stöd av högskoleutbildade Malin Norrvi (Hasses dotter) som medverkade såväl vid de
båtburna som landbaserade momenten. Denna vecka var mera inriktad på båtliv med seglingar till
omgivande farvatten och stränder, inkluderande ett uppskattat besök hos glasskiosken vid Läget.
Sista kvällen samlades vi kring OXSS grillar med medförd korv för seglarskolans sedvanliga familjeträff.
Vi gynnades då, liksom för perioden i övrigt av bra väder. Avslutningen dagen efter föregicks av en
fantasibetonad ”Piratsegling” med utgångspunkt från OXSS jolleramp.
Naturligtvis präglades 2003 års seglarskola av åtskilliga improvisationer, betingade av den korta tid som
stått till buds för förberedelserna. Efterdyningarna kom också att sträcka sig långt in på hösten för såväl
administrativa som tekniska kompletteringar. Glädjande nog uttalade dock flera elever intresse för att
deltaga även år 2004.
Jollesektionen tar nu åter över och har i viss mån diskuterat och dragit upp nya riktlinjer för bästa resultat.
Lycka till!
Lars-Olof Norlin

Oxelösunds Segelsällskap
Östersviken Ö Femöre
OXELÖSUND

Oxelösunds Segelsällskap
Box 8
613 21 OXELÖSUND

TELEFON
0155-305 85

INTERNET
www.oxss.nu

E-POST
info@oxss.nu

POSTGIRO
16 44 74-9

BANKGIRO
585-8220

MEDDELANDE

7(8)

2004-03-06

OXSS Verksamhetsåret 2003
BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Klubbhus
Inventarier, båtar m tillbh
,övrigt
S:a anläggningstillgångar

223825
157736
51956
433517

Intäkter
Föreningsverksamheten
Årsavgifter, medlemmar
Sponsorer, bidrag
Tävlingar, uthyrn
S:a intäkter

Omsättningstillgångar
Fordran, sponsor
Kassa o postgiro
Checkräkning
Penningfonder
S:a omsättningstillgångar

15000
25308
157619
175336
373263

S:a tillgångar

806780

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fonderat medlemskapital
Dito, nyvärdering invent
Balanserat resultat
S:a eget kapital

525927
183236
17982
727145

Kortfristiga skulder
Förutbetald hyra, SXK
S:a korta skulder
S:a skulder
Årets resultat
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4500
4500
731645
75135
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Kostnader
Administration
Tele, porto, kontor, bank
Avgifter, riksorg
Övrigt
S:a adm.kostn
PR-aktiviteter
Mässor
Trycksaker
S:a PR kostn
Arrangemang
Mathålln, underhåll
Priser
Drivmedel, bilkostn
Instruktörsbidrag
Utbildn
S:a arrangem. kostnader
Lokaler
El o värme
Försäkringar
Diverse
S:a lokalkostnader
Övrigt
Skatter och arrende
S:a övriga kostnader
S:a kostnader
Resultat exkl räntor
Räntor och ökning
fonder
S:a Årets resultat
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44000
61650
466391
572041

21777
30606
13075
65458
25584
7212
32796
245624
35763
48420
18900
2865
351572
27361
21176
2609
51146
1737
1737
502709
69332
5803
75135
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BUDGETJÄMFÖRELSE

Medlemsavgifter
Sponsring, bidrag
Uthyrning
Östersjömaran
SM
Arkö Runt
Weldox Race
Övriga arrangemang
Utbildning
Mässor
OXSS-Nytt
Hemsida
Jolleverksamhet
Seglarskola
Sörmlandscup
Läger/motsvarande
Startbidrag
Elitsatsning
Omkostn. Diverse
Klubbhus o jollehall
El & Vatten
Båtar
Resultat

2003 / 2004
Budget 2003
Intäkt
Kostn Summa
35000
35000
36000
71000
35000
106000
60000
166000
4000
170000
10000
180000
1000
181000
4000
185000
10000 175000
33000 142000
12000 130000
2000 128000
0 128000
0 128000
0 128000
0 128000
15000 113000
4000 109000
32000
77000
20000
57000
25000
32000
7000
25000
25000

Investeringar/Utgifter under 2004
Värmepump
Klubbhus
Dito, ventilationssystem
Tilläggsisolering
S:a
Trolig kostnadsminskn El/värme ca 30%, ca 8000 kr/år.
Värdeminskn ca 15 år ger nollresultat
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Ufall 2003
Intäkt Kostn Summa
44000
44000
61650
105650
50100
155750
56071
211821
73029
284850
23223
308073
1450
309523
0
309523
5865 303658
41069 262589
4997 257592
0 257592
4346 253246
6890 246356
7207 239149
15505 223644
15540 208104
0 208104
46142 161962
49754 112208
25976
86232
11097
75135
75135

Budget 2004
Intäkt
Kostn
Summa
40000
40000
40000
80000
40000
120000
50000
170000
1000
171000
20000
191000
1000
192000
0
192000
10000
182000
20000
162000
12000
150000
0
150000
3000
147000
7000
154000
0
154000
0
154000
16000
138000
7000
131000
30000
101000
38000
63000
28000
35000
5000
30000
30000

75000
15000
15000
105000

Byte 4st Trissjollar mot
2 st Monark 44, 20000 kr
Ökad flexibilitet
Möjlighet till uthyrning
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