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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011
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 2011 bestått av följande ledamöter:
Ordf:
Mats Olsson
Vice Ordf:
Peder Tjäderhane
Sekr:
Mårten Nordlund
Kassör:
Lena Grundelius
Förvaltning(Ledamot:
Göran Karlsson
Utbildning(Suppleant): Monica Sundklev
Ledamot:
Roger Eriksson
Suppleant:
Burt-Åke Adolfsson
Revisorer:
Bo Jender och Bengt Grinell
Rev.Suppl:
Fred Calmerman
Jollesektion
Monica Sundklev
Kölbåtsektion
Isjaktsektion
Per-Owe Svensson
Hallsektion
Ralf Gunnarsson
OXSS har ökat antalet medlemmar under 2011 med en och har nu 315 registrerade
medlemmar enligt följande fördelning:
Fullt betalande 219 st
varav juniorer
29 st
Ständiga
5 st
Familjemedlem 91 st
Totalt

315 st

Klubbens medlemmar lägger ner ett omfattande ideellt arbete under ett år med alla de
aktiviteter som klubben anordnar. En summering av antalet nedlagda timmar blir rätt
imponerande. Antal ideellt nedlagda timmar under 2011 är ca 2188 timmar.
Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2010 fokuserat på att 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 Arkö runt. Utöver detta har ungdomsverksamheten med 5 – 15 aktiva nybörjare
haft stort fokus. OXSS är en ungdomsvänlig klubb.
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Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret
2011:






Jollesektion
Kölbåtsektion
Isseglingssektion
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 partners samt genomförda, pågående och kommande
arrangemang. Information publiceras löpande på hemsidan för att denna ska vara aktuell och
informativ för medlemmar och andra besökare. Under 2011 har arbete utförts för att flytta
material och förbereda den nya hemsidan på Idrotten Online som är en webbtjänst via RF.
Den nya sidan är näst intill klar och den gamla kommer att successivt fasas ut

Ekonomi:
Vi går 43 506 sek plus under 2011
Det är de stora arrangemangen under året som har gett ett överskott till verksamheten, men vi
har haft stora kostnader och uteblivna intäkter pga vattenskadan i klubbhuset.
Bokslutet lämnas ut på årsmötet.
Styrelsen föreslår årsmötet att 2011 års överskott överförs som ingående balans till 2012 års
verksamhet.

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2011 har i huvudsak lämnat
ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa
framgångar med uteslutande nöjda deltagare.

Watski2Star Baltic 2011 (25-29 maj)
Vi lyckades trots att vi inte kunde använda vårt vattenskadade klubbhus genomföra seglingen
arrangemangsmässigt betydligt över förväntan. Samtliga båtföretag i Östersviken har
välvilligt hjälpt oss och då speciellt Femöre Marina/Sailor (Lokaler regattaexp,målgångslokal
, bastu och Pyttipanna) samt Båtinvest Marina (Lokal för skepparmöte).Tack alla.
2011 fullföljde dryga 100 båtar. Tillfartseglingen hade under flera dagar västlig/sydvästlig
kuling varför många kastade in handuken i mycket sent skede. Vi har ännu ej testat
begränsningen 125 båtar. Vi vägrade (för första gången) även en deltagare att starta pga en del
säkerhetsbrister. Tävlingen genomfördes som vanligt tillsammans med Visby- och
Oskarshamns segelsällskap samt med Watski som huvudpartner. Etappstoppen i Visby och
Oskarshamn, liksom start/målet i Oxelösund får mycket beröm av deltagarna både vad gäller
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tillmötesgående och logistik. Årets segling var historiskt snabbaste, där första båt var imål
redan på fredagkvällen, samt att alla var imål innan lördag morgon. Ett scenario vi inte hade
med på kartan. I skrivande stund finns 140 betalande anmälda, vilket klart överskrider
maxgränsen 125 deltagare, vilket vi tycker är ett gott bevis på tävlingens attraktionskraft.
Prisutdelningen gjordes liksom 2010 på Båtmässan( höstmässan) i Älvsjö. Nästan samtliga
pristagare och många OXSS: are fanns på och nedanför scenen. Från att vi bett att få vara på
mässan, ber nu mässan oss att ha prisutdelningen där. Det var rätt häftigt att helt dominera Ahallen med vår halvtimmes långa prisutdelning. Detta år hade över 30 deltagare fullföljt 3
Watski2star (Diplom o hurrarop).
Inför seglingen har våra partners (Watski, North Sails,True Heading och Solidtango)
genomfört 2 st seminarier bägge på North:s loft på Lidingö samt direktutsänt på webbtv.
Arrangemanget liksom OXSS har marknadsförts både på höstmässan och vår mässan i Älvsjö
och Göteborg(genom Watski). Ca 100 funktionärer (inkl Visby-Oskarshamn) har med både
entusiasm och kunskap deltagit.
/Ove Söder projektledare Wastki2star.

Arkö Runt
Årets Akrö runt den 39e i ordning seglades under goda förhållanden med både utslagsgivande
läns och kryssegling. Antalet deltagande båtar var 50 st något färre än året före. Antalet
Oxelösunds båtar är dock inte så imponerade. Tyvärr kunde inte någon regattamiddag
genomföras på grund av att klubbhuset ej var färdigrenoverat efter vattenskadan. Nästa år
fyller klubben 50 år och 40e Arkörunt seglas. Arkörunt skall då ha många fler tävlande och
dagen skall avslutas med fest i vårt ny renoverade klubbhus.

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

Fastigheten
Det övergripande under året har varit vattenläckan som drabbade oss. Den inträffade i början
av februari, efter en tids sträng kyla. Ett fel på elementet i en av de yttre toaletterna var
grundorsaken till skadan. När vi upptäckte det så hade det runnit ut ca 600 kubikmeter vatten
under golvet i hela klubbhuset. Reparationsarbetet blev omfattande. Det ända som kunde
räddas var delar av golven i köket och storstuga, i övrigt revs alla golv samt väggar 1 m upp.
Efter ca 6 månader kunde vi börja flytta in igen. Vi har under tiden och efter förbättrat och
ändrat vissa delar av huset. Målat fönster, hela expeditionen och hallen. Tack till alla.

Jollesektionen
Se jollesektionens verksamhetsberättelse

Hallsektionen
Se hallsektionens verksamhetsberättelse.
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Isseglingssektionen
Isjaktssektionen består av totalt 17 st isjaktsseglare, men under denna säsong har det varit ca
10 stycken aktiva seglare.
Upptaktsmöte var den 11 november 2010 för en första planering inför vintern 2011.
10 stycken deltog på mötet.
Seglingar under säsongen
Torsåkerregattan Göteborg den 15-16 januari. Per-Owe Svensson och Gunnar Rehn deltog.
Tyvärr fick Per-Owe bryta p g a bruten handled. Gunnar kom på totalt 5:e plats.
Gunnar har sedan seglat rankingseglingar på Värtan 29-30 januari. Totalt 10:e plats av 23 st.
PO var medarrangör till SIF (Svenska isseglarförbundet)
SM + miniranking i Mariestad helgen 18-20 mars. Det blev en 14:e plats av 24 deltagare,
samt 6:e plats på minirankingen..

Juniorer-Ice Optimister
Under året har vi försökt att få till flera seglingar med juniorer. Vi har 2 optimister som kan
seglas. Tyvärr har inga seglare kommit då det har varit dåliga isförhållanden. Det är i första
hand jolleseglare som har haft intresse att få prova på.
Utöver rankingseglingarna tränas det på lokala isar runt om i Sörmland. Varje helg som det
finns möjlighet att segla och det är bra isförhållanden. Rapporter går ut via mail eller SMS till
alla som är med i isjaktssektionen. Tanken var att ordna ett KM under mars månad, men
tyvärr var inte vädret med oss.
Säsongsavslutning hade vi den 6 april hemma hos ordförande Per-Owe på Motorbåtsvägen 8.
7 st närvarande.

Motionsektionen
Sedan 1965 bedriver klubben motionsverksamhet en gång per vecka från september till juni
månad.
Verksamheten består i uppvärmningsövningar, jogging, stretching och avslutas med bastu och
seglarminnen.
Deltagarantalet är ca 10-15 st / gång.
Tidsåtgång 19.00 – 22.00
Antalet träffar
Deltagare x träffar:

Kölbåtsektionen
Inget aktuellt
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484
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Nominerade till Årets OXSS: are är:
Lena Grundelius. För ett utmärkt engagemang i många av klubbens aktiviteter.

Årets jolleseglare
Framgår av jollesektionens verksamhetsberättelse
För OXSS
Mats Olsson
Ordförande
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