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Kopia Mottagare 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001  

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 varje månad kl 19.00 i 

klubbhuset. 

 

 

Styrelsen utgjordes av: 

 

Lars-Olof Norlin Ordförande 

Ulf Larsson Vice Ordförande 

Mårten Nordlund Sekreterare 

Eva Gustavsson Kassör 

Göran Karlsson Förvaltning 

Ove Söder Utbildning 

Steve Franzén Info ansvarig 

Mikael Lövgren Suppleant 

 

 

Revisorer 

Mauritz Hagerskans 

Fred Calmerman 

 

 

Medlemmar 2001 150 fullt betalande 

  1 ständig medlem 

  30 familjer (=41 personer) 

  40 seglarskolan 

Summa  232 medlemmar 
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Året som gått: 
 

Styrelsen har genom sina olika ansvariga drivit verksamheterna med ett utfall  

på - 9.095 kronor. (Budgeterat resultat –27.200 kronor). Klubben är beroende av en väl 

fungerande sponsors verksamhet. Sponsorerna bidrog med totalt 52.200 kronor, och det 

är mer än medlemsavgifterna som uppgick till totalt 37.350 kronor. Styrelsen beslutade 

som gest att återigen ge sponsorerna en minnessak i form av en keramikbåt. 

 

Klubben har tillgångar i fonder som vid årsskiftet uppgår till 160.599 kronor, och det 

egna kapitalet uppgår till 566.808 kronor. 

 

Jollesektionen  har drivits av Mats Olsson, som har lagt ner mycket tid på 

ungdomsverksamheten. Han har även drivit seglarskolan som visade sig falla väl ut med 

många nybörjare som sedan har fortsatt på träningskvällar senare under sommar och höst. 

Se vidare i Jollesektionens verksamhetsberättelse nedan. 

 

Kölbåtssektionen  har fortfarande ingen regelbunden mötes aktivitet. Inga 

tisdagsseglingar har hållits under året. 

Arkö Runt har genomförts och samlade i år 86 deltagare. Strålade sol med lagom vind 

och samtliga båtar kom i mål inom utsatt maxtid. Totalsegrade gjorde Helene 

Kristiansson SBK i en Rival 22. 

Hardox Race har genomförts under hösten och samlade i år 12 båtar. 

Östersjömaran seglades som vanligt under tuffa förhållanden, och där deltog 39 båtar 

varav 25 kom i mål. OXSS representerades av Fred Calmerman och P-O Svensson samt 

Stefan Calmerman med besättning. 

 

Nationellt har OXSS varit representerat: 

Burt Adolfsson och Lars Jännebring med besättningar deltog i SM för 606 i Ystad. 

Mikael Lövgren med besättning deltog i SM för Express som seglades i Malmö. 

 

Förvaltning  klubbhusfrågan har varit ett stort diskussionsämne på styrelsemötena, och 

en husgrupp leds av Göran Karlsson för att driva och utveckla klubbhusets framtida 

ombyggnader och reparationer.  

Kryssarklubben, ett hyresavtal med SXK är tecknat där de blir hyresgäster i klubbhuset 

under åtminstone fem år framåt. Vilket bidrar till att Östersviken och OXSS klubbhus 

kan bli ett Östersjöns seglarcentrum. 

Se vidare under förvaltningens verksamhetsberättelse nedan. 

 

Titeln Årets OXSS:are 2001 

Tillfaller i år Claes Ljungdal. 

Han har genom att ta tag i Trissjollarnas renoveringsbehov och med engagemang fått 

med ett antal andra medhjälpare, vilka har lyft klubbens Trissjollar till en bra nivå. Totalt 

har flera hundra arbetstimmar under ledning av Claes lagts ned. Han har genom detta 

initiativ visat på den klubbanda som gör att klubbens kostnader kan hållas nere. 

Vi är stolta att för år 2001 utnämna Claes Ljungdal till årets OXSS:are. 
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Info/PR sektionen 

Detta är en ny sektion som under året har bildats av Steve Franzén för att marknadsföra 

klubbens verksamheter och arrangemang. En av aktiviteterna är medverkan i olika 

mässor etc.  

En annan av sektionens verksamheter är OXSS-Nytt som under året har getts ut i  

5 nummer. Klubbtidningen speglar klubbens verksamhet i stort och smått, och genom 

stort engagemang från Steve och övriga i sektionen håller denna tidning hög kvalitet. 

Hemsidan är också en del i verksamheten där avsikten är att hålla rykande färsk 

information om klubbens verksamheter. Det krävs dock att samtliga medlemmar stöttar 

och fyller på med information för publicering. 

 

Utbildning 

Klubben genomför och medverkar i olika utbildningar för att utveckla medlemmarna, 

och bidra med väl kunniga funktionärer. 

Se vidare i Utbildningssektionens verksamhetsberättelse nedan. 

 

Oxelösund den 11:e mars 2001 

För styrelsen 

 

 

 

 

Mårten Nordlund 

(Sekreterare) 
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Verksamhetsberättelse – jollesektionen 2001 
Jollesektionen lämnar för 2001 följande verksamhetsberättelse. 

Basverksamhet: 

Under året har träning bedrivits på tisdag- och torsdagskvällar. Under vårsäsongen var det ca 8 aktiva 

seglare som deltog i träning. Under hösten bedrevs verksamheten på samma sätt som under våren men med 

den skillnaden att det var mellan ca 10 deltagare per gång. 

 

Klubben har genomfört seglarskola under början av juni liksom tidigare år. Seglarskolan genomfördes som 

halvdagar under första veckan och som heldagar under andra veckan. På seglarskolan deltog ca 40 

ungdomar. 

 

Likaså genomfördes ett uppföljningsläger kombinerat med regionläger i början av augusti, vilket samlade 

ca 30 seglare. 

 

OXSS stod som värd för en delsegling i Sörmlandscupen, både läger och tävling. 

 

Evenemang:  

Genomförda jolleevenemang 

Regionläger för optimister 

Sörmlandscup 

Laser - GP 

 

Deltagande i evenemang: 

I Sörmlandscupen har stadigt fem till sex optimistjolleseglare deltagit. 

 

Klubben hade 4 seglare med i DM med bästa placeringar en andraplats och en tredjeplats i optimist. 

 

Lagkanonen i Trosa drog flera lag än på många år, OXSS van. 

 

På JSM i Varberg hade klubben fyra deltagare med resultat, två i A-final och en i B-final och en C-final. 

Bästa resultat en 9 plats i flickor, vilket också ledde till hon kvalificerade sig till NM-laget. Hon var dock 

för ung för att få deltaga i tävlingen. 

I regionkval har klubben fyra aktiva OP seglare. 

 

Material: 

Det behöver bytas motor på uttern, i övrigt finns inget stort investeringsbehov inför säsongen 2002. 

 

Jolleansvarig 

Mats Olsson         

 

Verksamhetsberättelse förvaltning 
Göran Karlsson basar över en liten projektgrupp som handhaver renoveringsarbeten på klubbhuset. Han 

har följande att meddela från dessa arbeten under år 2001: 

 

Betr klubbhuset vill vi först meddela att vi som hyresgäst fr o m hösten 2001 fått Nyköpingskretsen  av 

Kryssarklubben . Regler och omfattning informeras om på annat ställe. 

 

En annan nyhet är att Elfriede Hedenström inträtt som ansvarig för klubbens köksregioner vilket innebär att 

all hantering som berör denna del fortsättningsvis handhaves av Elfriede.  

Sålunda skall alla inköp , lån av porslin samt de seglingsarrangemang som kräver kökets tjänster  

informeras Elfriede. 

 

Utförda renoveringsarbeten: 

1. Mellanvägg i korridor vid kontorer 

2. Förrådsutrymme i anslutning till omklädningsrum 

3. Skafferi i köket .   (Återstår  något) 
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Proj.gruppen planerar under våren byte av fönster samt mindre reparationer och underhåll.  Samtliga 

arbeten är kostnadsberäknade till c:a 30.0 - 35.0  svk enligt Göran K.                                                         

 

Burt Ch. Adolfson (Uthyrningsansvarig) 

 

 

Verksamhetsberättelse Utbildningssektionen 
 

Under året har 3 st utbildats i regelkunskap , en första grund till Domare. 

 

Andra har varit anmälda till distriktstävlingsledare och distriktsdomare, dock med det tråkiga resultatet att 

kurserna blivit inställda pga för få deltagare. 

 

Framtid: Vi ser , liksom tidigare år, ett klart problem att få utbildade funktionärer. Är det inte intressenter 

som saknas är det kurstillfällen som saknas osv. Inför hösten har vi föreslagit att kurser läggs i OXSS 

klubbhus (preliminärt 12-13 oktober), vilket skulle passa bra efter E-jollekvalet 28-29 september. OXSS 

har även föreslagit andra former, som lättare skall kunna ge licensierade funktionärer. Det är svårt för 

speciellt jolleföräldrarna att ”komma loss” ett helt veckoslut.  

Vi måste dock ha klart för oss att skall vi kunna arrangera större seglingar i framtiden måste vi ha 

licensierade ledare. Det är de större seglingarna som hittills gett oss ett andrum i ekonomin. 

 

För utbildningen 020311 Ove Söder 

 

 

 


