VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007
Allmänt
OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11
protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller genomförts
några extra styrelse- eller årsmöten i föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 bestått av följande ledamöter:
Ordf:
Mats Olsson
Vice Ordf:
Ulf Larsson
Sekr:
Mårten Nordlund
Kassör:
Eva Gustavsson
Förvaltning(Ledamot:
Göran Karlsson
Utbildning(Suppleant): Hans Martinsson
Ledamot:
Burt-Åke Adolfsson
Suppleant:
Roger Eriksson
Revisorer:
Fred Calmerman, Urban Lagerström
Rev.Suppl:
L-O Norlin
Jollesektion
Monica Sundklev
Kölbåtsektion
L-O Norlin
Isjaktsektion
Vakant( ute i kylan)
Hallsektion
Robert Höllerbauer
Medlemsantalet har under året ökat med 12 medlemmar och utgör vid verksamhetsårets slut
228, enligt nedanstående fördelning:
Fullbetalande
Ständiga
Familjemedlemmar (utöver fullbet)
Juniorer (exkl Seglarskolan)
Seglarskolan
Totalt

144
3
52
12
27
228

Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2007 fokuserat på att utveckla Östersjömaran och ge den ett nytt format som
förhoppningsvis ska locka fler deltagare. Styrelsen har också lagt stor kraft på att försöka
säkra markområden för klubbens verksamhet samt att försöka införskaffa bryggor i
Östersviken. Se vidare under Hamn och bryggor.

Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret
2007.:






Jollesektion
Kölbåtsektion
Isjaktsektion
Bryggsektionen
Hallsektion
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Information:
Informationsspridning inom föreningen sköts huvudsakligen via e-post och OXSS officiella
hemsida www.oxss.nu . Där återfinns grundläggande information om föreningen och dess
funktionärer, klubbens officiella sponsorer samt genomförda, pågående och kommande
arrangemang. Information publiceras löpande på hemsidan för att denna ska vara aktuell och
informativ för medlemmar och andra besökare.

Ekonomi:
Vi går ca 81.000:- plus under 2007.
Det är de stora arrangemangen under året som har gett ett bra överskott till verksamheten.
Likvida medel är ca 264.507:- mot förra årets ca 200.000 :-.
Bokslutet lämnas ut på årsmötet.
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att 2007 års överskott överförs som ingående balans till
2008 års verksamhet.

Stora arrangemang
Östersjömaran
Gjorde i år ånyo ett försök med Halvmaran utöver den traditionella Östersjömaran (600 nm).
Den kustnära sträckningen mellan Oxelösund - Borgholm – Oxelösund (ca 300nm) gjorde
dock ingen deltagarsuccé.
Totalt deltog något mindre antal båtar (ca 20) än förra året. Genomfördes dock med positivt
ekonomiskt och sportsligt resultat samt mycket uppskattade omdömen från deltagarna,
dessutom var målgången relativt samlad(fredag) varför en mycket trevlig natt följde. Vädret
var förtjänstfullt liksom förra året.
För andra året var Prisutdelningen på höstmässan, som besöktes nästan mangrant av
deltagande besättningar (tom de finländska deltagarna var på plats).

Arkö Runt
Ca 70 båtar , mindre än vanligt, dock har storleken på båtarna ökat vilket i antalet deltagande
personer nog är desamma. Det är speciellt entypsklasserna som IF,Rival och Express som gått
tillbaks. En annan faktor som kan ha påverkat deltagarantalet är det hårda väder som
förutspåddes för tävlingshelgen.

Jollekval
Under maj genomfördes Rikskval för optimistjollar och elitserie för E-jolle. För E-jolle var
arrangemanget tillika SM. Tävlingen samlade ca 150 optimistjollar och 125 e-jollar.
Tävlingen genomfördes på två kompletta banområden med ett mycket positivt resultat både
sportsligt och ekonomiskt. OXSS van både guld och silver i e-jolle dam genom Sofia
Steninger 1: a och Josefin Olsson 2: a.

Övriga arrangemang
Weldox race och Sörmlands cup har på sedvanligt sätt genomförts under året.

Fastigheten
Under året har vattenläckan i toaletterna fixats. En del av arbetet återstår till 2008.
Uthyrningen har fungerat bra (trots vattenskadan) och givit ett bra överskott ( 11.550 :- ). Så
vi ser med tillförsikt fram på kommande år.
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Jollesektionen
Inom Jollesektion har en Sörmlands cup genomförts samt två seglarskolor och ordinarie
träningsverksamhet, se jollesektionens verksamhetsberättelse som bifogas.

Hallsektionen
Beroende på kommunens försäljning av den mark OXSS arrenderar för hallar, har kommunen
tillhandahållit ny mark invid OMBK: s hallar för uppförande av ersättningshallar för de
drabbade klubbmedlemmarna. Nya hallar har uppförts och tagits i bruk av brukarna. Frågan
har till övervägande del hanterats inom hallsektionen som lämnar egen verksamhetsberättelse.

Isjaktssektionen
Har inte bedrivit någon aktiv verksamhet under året, främst beroende på rådande
väderförhållanden.

Hamn och bryggor
OXSS styrelse har under verksamhetsåret sonderat möjligheterna hos Båt & Motor att
införskaffa en eller flera bryggor i Östersviken. Parallellt med dialogen med Båt & Motor har
också en löpande dialog förts med Oxelösunds kommun i ärendet. Under årets gång framkom
att ett företag specialiserat på fritidsbåtshamnar var på väg att överta Båt & Motors hamnar
samt andra hamnnära verksamheter. Det har även under senhösten genomförts ett
avstämningsmöte med kommunchefen Ulf Lindelöf och kommunalrådet Benita Vikström där
OXSS har summerat 2007 års verksamhet . Vid mötet försäkrade kommunens representanter
att man bevakade OXSS uttryckta behov i pågående förhandlingar och lovade att OXSS
skulle kopplas in i slutskedet av förhandlingarna i början av 2008.
När OXSS kopplades in och granskade föreslagna avtal mellan kommunen och Viamare
Promarine Managemet AB konstaterades att OXSS behov inte finns omnämnda i
handlingarna, vilket bekräftades vid ett möte mellan parterna under Januari 2008. OXSS har
nu att diskutera förutsättningarna för verksamhetens bedrivande med Viamare Promarine
Management AB som i och för sig förefaller att vara positiva till vår verksamhet.
Yttrande över samråd för Östersvikens detaljplanering har lämnats till kommunen samt ett
antal skrivelser som beskriver OXSS visioner och betydelse för kommunen samt OXSS behov
av mark och bryggplatser att kunna erbjuda klubbens medlemmar.

Nominerade till Årets OXSS: are är:
Sofia Steninger och Josefin Olsson,
Som har varit 1: a respektive 2: a på SM och JSM, där de bytte platser på pallen mellan
tävlingarna.

Årets jolleseglare
Martina Torn för att parallellt med egen segling också ägnat mycket tid åt nyrekrytering och
träning av nya seglare i klubben.
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Diverse:




OXSS har förändrat utformningen av Östersjömaran som numer heter Watski 2star
Boltic och genomförs i samarbete med Watski. Tävlingen genomförs 28 – 31 maj
2008.
OXSS har tilldelats int SM i 606 att genomföras 7-10 augusti 2008.
Därutöver genomförs Arkörunt och Weldoxrace på vanligt sätt.

Utbildning:
Martina Torn och Hugo Baastrup har utbildats till seglarskoleinstruktör.
För OXSS
Mats Olsson
Ordförande
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