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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009
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 2009 bestått av följande ledamöter:
Ordf:
Mats Olsson
Vice Ordf:
Ulf Larsson
Sekr:
Mårten Nordlund
Kassör:
Christina Bjurén
Förvaltning(Ledamot:
Göran Karlsson
Utbildning(Suppleant): Monica Sundklev
Ledamot:
Burt-Åke Adolfsson
Suppleant:
Roger Eriksson
Revisorer:
Ulf Ringberger, Urban Lagerström
Rev.Suppl:
L-O Norlin
Jollesektion
Monica Sundklev
Kölbåtsektion
Isjaktsektion
Vakant
Hallsektion
Robert Höllerbauer
Medlemsantalet har under året ökat med 19 medlemmar och utgör vid verksamhetsårets slut
251, enligt nedanstående fördelning:
Fullbetalande
Ständiga
Familjemedlemmar
Juniorer
Totalt

156
3
52
40
251

Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2009 fokuserat på att tillsammans med hallsektionen utarbeta nya nyttjanderättskontrakt
och köpa marken som jollehallen står på samt ytterligare mark för uppförande av fler
båthallar. Dessutom har mycket kraft gått åt till att genomföra Watski2Star Baltic och
jollekval med fyra deltagande klasser. Utöver detta har ungdomsverksamheten med 5 – 15
aktiva nybörjare haft stort fokus. OXSS är en ungdomsvänlig klubb och har fått del av
Idrottslyftets medel för att uppdatera materialet i verksamheten. Dessutom ökar
kvalitetskraven på ungdomsverksamheten i och med detta.

Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret
2009:




Jollesektion
Kölbåtsektion
Isjaktsektion
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Bryggsektionen
Hallsektion
Motion

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. Vissa försök har under året gjort med Idrotten
Online som är en webbtjänst via RF där klubbar kan utforma egna hemsidor. Försöken visar
att det är enkelt att uppdatera huvud- och undersidor då det i princip endast krävs kunskaper i
ordbehandling. OXSS kommer 2010 att utvärdera försöket och besluta om eventuell fortsatt
användning.

Ekonomi:
Vi går ca 115.000:- plus under 2009.
Det är de stora arrangemangen under året som har gett ett bra överskott till verksamheten.
Bokslutet lämnas ut på årsmötet.
Styrelsen föreslårårsmötet att 2009 års överskott överförs som ingående balans till 2010 års
verksamhet.

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2009 har i huvudsak lämnat
betydande ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit
kvalitativa framgångar med uteslutande nöjda deltagare.

Watski2Star Baltic
2009 deltog 100 båtar. Tävlingen genomfördes tillsammans med Visby- och Oskarshamns
segelsällskap samt med Watski som huvudsponsor. Tävlingen var uppdelad i etapper med
stopp i Visby och Oskarshamn. Speciellt 1:a delsträckan innehöll tufft väder med både blåst
och regn. Ett antal utgick vid stoppet i Visby. Tyvärr avslutades sista delsträckan med bleke,
vilket missgynnade de långsammaste båtarna. Enkäten som utskickades efteråt visar på nöjda
deltagare.
Inför 2010 är deltagarantalet fulltecknat 135 båtar varav 125 tillåts deltaga. Seglingen har nu
blivit så etablerad så andra arrangörer ringer och kollar våra datum så inga krockar sker.
Liksom 2009 startar vi 2010 sista onsdagen i maj med målgång under lördagen.
Prisutdelningen gjordes liksom 2008 på Båtmässan( höstmässan) i Älvsjö. Nästan samtliga
pristagare och många OXSS:are fanns på och nedanför scenen.
Arrangemanget liksom OXSS har marknadsförts både på höstmässan och vårmässan i Älvsjö
och Göteborg(genom Watski). Ca 100 funktionärer (inkl Visby-Oskarshamn) har med
entusiasm deltagit.
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Arkö Runt
Ca 70 båtar , samma antal som 2008. Det förefaller nu som om deltagarantalet ligger stabilt
runt 70 båtar där de flesta kommer från närområdet. En starkt bidragande orsak till det relativt
höga deltagarantalet är sannolikt de trevliga sociala aktiviteterna efter genomförd segling.
Dock kom anmälningarna ovanligt sent detta år, vilket innebar viss oro i arrangörsleden. Det
kan också konstateras att det var färre deltagare på regattamiddagen och att ölförsäljningen
gick sämre än vanligt, vilket innebär ett mindre underskott för arrangemanget.

Jollekval/INT SM
Ca 160 båtar i klasserna E-jolle, 420. Laser och Laser Radial deltog i regattan som efter om
planering genomfördes på ett banområde. Tävlingen blev en framgång, där inte mindre än 20
starter genomfördes på banområdet under lördagen och alla seglare var tillbaks på land 17.30.
Se vidare jollesektionens verksamhetsberättelse.

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

Fastigheten
Under året har inga stora investeringar eller renoveringar gjorts. Det har genomförts ett byte
av varmvattenanläggning och behovet av 50 amp huvudsäkering har utretts. Beslut om
eventuell sänkning av huvudsäkringen har fattats. Det håller också på att monterats en
sjösättningskran för främst 606 och 2,4 vid stranden ut mot mastkranen. Visst
renoveringsbehov kvarstår för de tillgångar som OXSS har förvärvat genom avtal med
Promarina Management AB och för bryggor i lagunen.

Jollesektionen
Se jollesektionens verksamhetsberättelse

Hallsektionen
Se hallsektionens verksamhetsberättelse.

Isjaktssektionen
Har gått med i Svenska isseglingsförbundet och införskaffat en slipmaskin under 2009.

Motionsektionen
Sektionen har bedrivit sedvanlig motionsverksamhet i klubbhuset under 2009.

Kölbåtsektionen
Utöver de stora arrangemang som har genomförts under året har tränings- och
tävlingsaktiviteter utförts av 606 seglarna. Dessa har också arbetat med uppförande av en
mindre kran för sjö- och torrsättning av mindre kölbåtar. Ett antal 2,4 seglare har också
engagerat sig i arbetet.

Nominerade till Årets OXSS: are är:
Mats Olsson, Ordförande
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Årets jolleseglare
Kajsa Sundklev För motivering se Jollesektionens verksamhetsberättelse.
För OXSS
Mats Olsson
Ordförande
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