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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012
Allmänt
OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 10
protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller genomförts
några extra styrelse- eller årsmöten i föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 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
varav juniorer
Ständiga
Familjemedlem
Totalt

256 st
12 st
5 st
103 st
376 st

Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2012 fokuserat på att få köpet klart avseende marken som jollehallen står på samt
skogsdungen invid jollehallen som omfattas av den nya detaljplanen och är planerad som
kommersiell mark. Vidare har klubbens 50 års jubileum och Arkö runts 40 års jubileum firats.
Vidare har nytt avtal tecknats för ytterligare tre år för Watski2star seglingen. Utöver detta har
ungdomsverksamheten med 5 – 15 aktiva nybörjare haft stort fokus. OXSS är en
ungdomsvänlig klubb och antidoping ”vaxinerad”.
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Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret
2012:






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 2012 har arbete fortsatt med att flytta
material och färdigställa den nya hemsidan på Idrotten Online, som är en webbtjänst via RF.

Ekonomi:
Vi går 2340,80 sek plus under 2012
Det är de stora arrangemangen under året som har gett ett överskott till
verksamheten, men vi har haft stora kostnader för reparation av vattenskadan
i klubbhuset och uteblivna intäkter pga vattenskadan i klubbhuset. Vi har
även avslutat affären med markköpet av Jollehalen och betalat Lantmäteriet.
För hallsektionen har vi gått över från förskottering till kontantprincipen
av arrende och försäkring, vilket gör att det bokföringstekniskt blir dubbel kostnad i år och
klubben visar ett litet överskott.

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2012 har i huvudsak lämnat
ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa
framgångar med uteslutande nöjda deltagare.

Watski2Star Baltic 2012 (30/5-3/6)
Efter vår renovering av klubbhuset (2011) kunde vi återigen ha arrangemanget ”hemma”.
Borttagningen av Expeditionens hallvägg gjorde att vi vi kunde ha
ankomst/målgångsmottagningen i Expeditionen, vilket frigjorde hela Storstugan till övriga
aktiviteter.
Pga av detta kunde vi göra en omdisponering av tidsschemat, vilket innebar att tisdagskvällen
kunde avsättas med samkväm och föredrag( välbesökt). Som vanligt fixade Annika med flera
att det( och intäkterna) flöt på.
2012 fullföljde 29 båtar (av ca 110). Detta var en av (kanske den) tuffaste seglats som gjorts
på Östersjön( På TV pratar man då och då om det hemska Stockholms Maraton (samma
temperatur som på nyårsafton 2012)). Kryss från Oskarshamn i storm och 0-gradigt vatten
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och likaså i luften. Inga olyckor hände trots att incidenter fanns. Detta visar vilket gott
sjömansskap som deltagande besättningar innehar. Se även enkätkommentar nedan.
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
som vanligt mycket beröm av deltagarna både vad gäller tillmötesgående och
logistik.
Prisutdelningen fick iår ändras eftersom Scandinavian Boat Show lagts ner. Vi kunde valt Allt
för Sjön, men det blir ju fel år. Ett lyckat grepp blev att sammanstråla på North Sails i
november och utöver föredrag även utdela både 2012-års priser och diplom (fullföljt 3 resp 5
ggr (7 ggr kan inträffa 2014)).
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. (1 på våren, samt prisutdelningen på hösten)
Arrangemanget liksom OXSS har marknadsförts både på höstmässan(2011) 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.
Ett av enkätsvaren från 2012, som kan läsas på hemsidan www.watski2star.se
Mycket, mycket bra ordnat!!! En stor eloge till er alla som var med och arrangerade
kappseglingen. Det var modigt och bra att ni kortade av de olika sträckningarna.
Helt rätt gjort. Sen är vi glada att så många tog det modiga beslutet att avbryta när
förhållandena blev övermäktiga. Det förtjänar de en stor eloge för vilket tyder på
mycket gott sjömansskap. Generellt håller flottan av tävlande mycket hög nivå när
det gäller segling och säkerhetstänk. När vi besiktigade båten hos KSSS i helgen
inför Sandhamn Open var det med stor respekt i rösten som Sten Edholm nämnde
att KSSS hade mycket av lära av er. Det tycker jag är stort att höra - och hatten av
att de för en gångs skull är ödmjuka - och att de ser OXSS som en förebild.
Toppenfint ordnat - och vi kommer med stor sannolikhet igen nästa år. Det känns
inte sannolikt att det ska bli lika djävligt även nästa år. Nerseglingen och
hemseglingen är väl det enda som känns jobbigt med tävlingen. Om den skulle
kunna utgå från Nynäs istället och gå via Visby, Oxelösund och hem till Nynäs
skulle det underlätta något enormt i logistiken kring racet. Men samtidigt är ni så
otroligt vänliga - så vi tycker det väger upp böket med att segla hela vägen ner och hem igen. Tack igen!
/Ove Söder projektledare Wastki2star.

Arkö Runt
Årets Akrö runt det 40e i ordning genomfördes med ca 60 båtar under svaga vindar. Första
starten blev uppskjuten med ca 30 min, då det inte fanns någon vind på banan. Vindarna
fortsatt under dagen att vara väldigt svaga endast en båt kom i mål inom maxtiden.
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Till nästa år kommer vi att se över seglingsföreskrifterna så att det kan bli en kappsegling för
många båtar även med svaga vindar.
Efter segling genomfördes en uppskattad gemensam grillning.

Övriga arrangemang
Ej klart

Fastigheten
Det övergripande under året har varit färdigställande av utsidan med bl.a. nya plåtar och ny
trappa. Vidare har nya gardiner och soffor anskaffats. Pelarkranen har färdigställts och tagits i
bruk.

Jollesektionen
Se jollesektionens verksamhetsberättelse

Hallsektionen
Se hallsektionens verksamhetsberättelse.

Isseglingssektionen
Isjaktssektionen består av totalt 16 st isjaktsseglare. men under denna säsong har det varit ca
10 stycken aktiva seglare.
Upptaktsmöte den 18 oktober 2012 för en första planering inför vintern 2013.
8 stycken deltog på mötet.
Seglingar under säsongen
30-31 december 2012. Premiärsegling för säsongen på Sjösaviken med bra is ca 10 cm.
12-13 januari 2013. Rankingseglingar med OXSS som arrangör för första gången. Gunnar har
tagit ett stort ansvar för att det gick att genomföra med mycket förberedelser, med hjälp av
Micke och Håkan från Norrköping. Mycket letande efter is.
Seglingarna gick av stapeln på sjön GLAN utanför Norrköping. 33 st deltagare. Burt
seglingsledare. Roffe och Jonas sekretariat från OXSS samt Micke från Norrköping som var
lindragare. Claes var tävlingsledare på söndagen, men tyvärr fick tävlingen avblåsas, eftersom
det inte var någon vind.
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.
För isjaktssektionen verksamhetsåret 2013

Per-Owe Svensson
Ordförande
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Motionsektionen
Motionsverksamheten (Svettjägarna)
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.
Svettjägarna har vid sidan av motionsverksamheten på onsdagarna även varit aktiva vid
renovering och underhåll av klubbhuset.
Deltagarantalet är ca 10-15 st /gång.
Tidsåtgång: onsdagar 19.00 – 22.00
Antalet träffar
Deltagare träffar:

40
461

Motionsverksamheten (Svettpärlorna)
Under hösten startade även damerna upp motionsverksamhet
Deltagarantalet är ca 4-6 st/gång.
Tidsåtgång: torsdagar 19.00 – 22.00

Kölbåtsektionen
Inget aktuellt

Nominerade till Årets OXSS: are är:
Josefin Olsson för deltagande på OS 2012.

Årets jolleseglare
Framgår av jollesektionens verksamhetsberättelse
För OXSS
Mats Olsson
Ordförande

