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Kopia Mottagare 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004  

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  

i 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 

Hans Martinsson Utbildning 

Steve Franzén Info ansvarig 

Stig Lidéhn Suppleant 

 

Sektionsansvariga 

Monica Sundklev  Jolle 

Lars-Olof Norlin Kölbåt 

Robert Höllerbauer Hall 

 

Revisorer 

Mauritz Högberg 

Fred Calmerman 

 

Medlemmar 2004 148 fullt betalande 

  2 ständig medlem 

  32 familjer (=47 personer+1 från varje fullbet. familj) 

  29 seglarskolan 

  16 juniorer under 21 år (förutom seglarskolan) 

Summa  226 medlemmar 
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Året som gått: 
 

Styrelsen har genom sina olika ansvariga drivit verksamheterna med ett utfall  

på + 59 878.96 kronor, vilket också motsvarar en ökning av de likvida medlen inklusive 

skilda investeringar om totalt +59 878.96 kronor.  

 

Budgeterad förändring av likvida medel under år 2004 var +30.000 kronor. 

 

Klubben är beroende av en väl fungerande sponsors verksamhet. Sponsorerna bidrog 

med totalt 53 575 kronor, och det är ungefär i nivå med medlemsavgifterna som uppgick 

till totalt 41 000 kronor.  

 

Klubben har tillgångar i likvida medel, kassa, bank, postgiro, som vid årsskiftet uppgick 

till 246 653 kronor, och i fondsparande som utgjorde 175 336 kronor. 

 

Jollesektionen  har drivits av Monica Sundklev 

 

Basverksamhet/Träning  

Från april till oktober 2004 har jollesektionen bedrivit träning huvudsakligen på tisdag- 

och torsdagskvällar. Samarbetet med NYSS har fördjupats, vilket bl.a. har inneburit att 

OXSS har knutit ett flertal nya kappseglingsintresserade ungdomar till klubbens 

träningar. Samarbetet har medfört att det är ca 10 ungdomar som tränar aktivt.  

Seglarskolan har även bidragit till att rekrytera fler ungdomar till träning. 

 

Sörmlandssatsning (TOPS - Team Optimist Sörmland) 

OXSS har under 2004 haft tre deltagare i satsningen som Sörmlands seglarförbund gör 

på aktiva optimistjollekappseglare i Sörmland. Tränare och coach för gruppen har 

förtjänstfullt varit Per Gustavsson från Oxelösund. Den ursprungliga målsättningen att få 

någon deltagare i gruppen till EM i Sandhamn 2004 uppfylldes genom OXSS-seglaren 

Josefin Olsson.  

Sörmlands seglarförbund har tillsammans med deltagande klubbar utvärderat TOPS-

satsningen och har, på grund av det positiva gensvar som satsningen gett, beslutat att 

fortsätta konceptet ytterligare. 

 

Seglarskola 

Jollesektionen har genomfört en veckas seglarskola i juni. Seglarskolan genomfördes 

enligt ett nytt koncept som heldagar med lunchavbrott i klubbhuset. I år användes även 

tre st giggar (Monark 44) som underlättade utbildningen, då vinden tidvis var för hård för 

nybörjarna. På seglarskolan deltog ca 25 ungdomar, som delades in i tre olika grupper. 

Som ledare tjänstgjorde OXSS egna ungdomar som själva seglat optimistjolle och gått 

Svenska Seglarförbundets kurser för seglingsinstruktörer. Lots Per Carlsson hade en 

uppskattad lektion i sjöräddning, där barnen även fick gå ombord och titta på lotsbåten. 

Den populära seglarskolan avslutades med en frivillig skattjakt på lördagen, där man 

seglade ut till en ö och lekte lekar och fikade.  

En fortsättningskurs genomfördes även under två dagar i augusti, där elva 

seglarskoledeltagare fortsatte sin seglarutbildning. Flera av dessa deltog även i det 
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breddläger som OXSS’ arrangerade tillsammans med Sörmlands seglarförbund i direkt 

anslutning till fortsättningskursen. 

Under 2004 infördes en ny möjlighet att bli fadder till en optimistjolle. Det innebär att de 

som inte har en egen jolle får chans att med en särskilt utpekad optimistjolle segla på 

egen hand eller på OXSS’ träningar. Fadderskapet bygger på ett sorts hyrlån, där avtal 

skrivs och där man kan utnyttja en optimistjolle från seglarskolan i juni till nästa års 

seglarskola. Två fadderskapsavtal skrevs. P.g.a. ålder och längd på ett par 

seglarskoledeltagare, så har även behov uppstått av en större båt, typ E-jolle. 

Jollesektionen hoppas att fadderskapet ska hjälpa många unga seglare att kunna segla 

under sommarlovet och upptäcka tjusningen med segelsporten. 

 

Arrangemang 

OXSS har genomfört en tävlingssegling ingående i Sörmlandscupen samt ett breddläger 

och ett antal träningsläger med kappseglingsinriktning. 

 

Deltagande och resultat 2004 

Säsongen inleddes med ett upptaktsläger och internationell regatta i Monfalcone, Italien. 

Vidare under året har OXSS’ jollekappseglande ungdomar deltagit i JEM, JNM, Senior-

NM, JSM, 4 elitserier, 2 rikskval, 3 regionkval, 5 sörmlandscuper samt ett flertal lokalt 

arrangerade regattor runt om i Sverige. 

OXSS’ jolleungdomar har åter rönt stora framgångar resultatmässigt under året. På JSM 

tog Josefin Olsson brons i optimistklassen för flickor och på JEM i Sandhamn blev hon 

7:a för optimistflickor, vilket hon även blev bästa svenska med. Josefin avslutade därmed 

sin optimistjollekarriär med flaggan i topp för att gå över till E-jolle.  

 

Framträdande resultat 2004: 

 1 optimistjolleseglare till JEM (Josefin Olsson, 7:e plats) 

 2 optimistseglare till JNoM (Kajsa Sundklev 12:a och Patrik Steninger 15:e) 

 1 E-jolleseglare till JNoM (Sofia Steninger 8:a) 

 Lagsilver flickor optimist JNM  

 Totalvinst SörmlandsCup E-jolle (Joakim Olsson) 

 Totalvinst SörmlandsCup optimist (Patrik Steninger) 

 Totaltvåa SörmlandsCup optimist (Kajsa Sundklev) 

 DM-guld E-jolle herr (Joakim Olsson) 

 DM-guld optimist pojkar (Patrik Steninger) 

 DM-guld optimist flickor (Kajsa Sundklev) 

 

Årets jolleseglare 2004 i OXSS har utsetts till Josefin Olsson för hennes framstående 

resultat i JEM och JSM, som bevisar att hon tillhör seglingseliten inom optimistjolle i 

både Sverige och Europa, vilket inte hade kunnat ske utan hennes seriösa och 

målmedvetna satsning, men med en oerhörd ödmjukhet.  

 

Jag vill tacka alla duktiga segelungdomar för den gångna säsongen och särskilt alla 

föräldrar som, med deras engagemang, möjliggör för ungdomarna att segla jolle. 

Stort tack även till Hans Martinsson, Goldis Söderberg, Steve Franzén, Mats Olsson och 

Per Carlsson för ovärderlig hjälp med seglarskolan. 
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Kölbåtssektionen   
Inga tisdagsseglingar har hållits under året. 

Torsdagsmöten har hållits under hösten en gång per månad med olika teman. 

  

Arkö Runt har genomförts och seglades den 32:a gången i ordningen, och samlade i år 97 

anmälda deltagare.  

 

Ekonomiskt resultat för Arkö Runt blev +33.000 kronor, vilket var högre än tidigare år. 

 

Weldox Race har genomförts under hösten och samlade i år lite drygt 10 båtar. 

 

Östersjömaran,  

Årets Ö-mara var den 11:e, för OXSS 6:e, i ordningen och som vanligt ansvarade Steve 

Franzén för projektet. Antalet deltagare var något färre än föregående år vilket förmodas 

bero på förra årets blåsiga segling? Årets äventyr blev än värre med fyra dygn med 

kuling. Trots nedgång i antalet båtar generade arrangemanget bra ekonomiskt utbyte och 

goda erfarenheter. 

 

Bryggor 

En grupp inom OXSS har arbetat med ett eventuellt köp av Östersvikens bryggor då 

Oxelösunds kommun sålde ut dessa till Båt & Motor. OXSS har ett optionsavtal med Båt 

& Motor där vi har rätt att köpa ut Östersvikens bryggor. Förhandlingar har pågått hela 

året, och ännu finns inget klart avtal. 

 

En enkät har också skickats ut till samtliga medlemmar där de har fått tycka till angående 

ett köp av bryggorna. Enkät köp av bryggor se nedan: 

 

Ja svarar   61  

Nej svarar  26 

Vet ej svarar   7 

        Totalt 94 

 

Anm. Av 190 möjliga har 94 svar inkommit vilket är väldigt nära hälften och får anses 

bra resultat. En majoritet är således för köp av bryggorna i Östersviken. 

 

 

Förvaltning   
 

Uthyrningen  av klubbstugan har skett vilket är positivt, och inbringat totalt 45.800 kr.      

 

Under året har de investeringar som var planerade inte kommit till stånd. I början på 

september råkade vi tyvärr ut för en vattenläcka i herrarnas omklädningsrum. Vattnet 

spred sig under golvet så vi fick lov att riva golven i bastu och duschrum och toalett. Vi 

hittade då en gammal fuktskada på ytterväggen som vi var tvungna att åtgärda. För att 

hålla kostnaderna nere har vi kommit överens med försäkringsbolaget att vi utför visst 

arbete själva . Svettjägarna erbjöd sig att hjälpa till. Ett stort TACK till dem. 
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Uthyrningen av klubbstugan har trots det gott att genomföra, och inbringat totalt 45.800 

kr.  

 

Jolleseglarna har omdisponerat ytorna i jollehallen och städat bort en massa skräp 

välbehövligt. 

 

Info/PR sektionen 
Steve Franzén har drivit sektionen för att marknadsföra klubbens verksamheter och 

arrangemang. En av aktiviteterna är medverkan i olika mässor etc. 

 

Sedan Steve i god tid inför föregående Årsmöte meddelat önskan om entledigande från 

posten som Infoansvarig har styrelsen med ”ljus & lykta” sökt men tyvärr ej funnit 

ersättare. Sektionens verksamhet har dock upprätthållits om än på sparlåga vilket bl a 

påverkat utgivning av OXSS-Nytt, klubbens hemsidor samt övrig utåtriktad aktivitet. 

 

Hemsidan är viktig, kanske klubbens viktigaste informationskanal och del i 

verksamheten där avsikten är att förse medlemmar och intresserade med information om 

klubbens aktiviteter.  

 

Klubben har på initiativ och engagemang av Steve representerats vid båtmässor i 

Göteborg och Älvsjö. 

 

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

information om klubbens verksamheter. Hemsidan har två adresser, www.oxss.nu och 

www.ostersjomaran.nu, har under åren rönt stört intresse. Webbplatsen har fungerat väl 

som informationskanal både för styrelse och arrangemang.  

 

Det krävs dock att samtliga medlemmar stöttar och fyller på med information för 

publicering i såväl i OXSS-nytt som på hemsidan. 

 

 

Utbildning, och ansvarig för denna verksamhet har varit Hans Martinsson 

 

Regelkursen över internet tycks ha blivit en succé. 

Det är bara att anmäla sig. 

 

Som vanligt hänvisar jag till www.ssf.se där utbildningsutbudet visas.  

Klubben står för de kurser som sedan ger klubben funktionärer tillbaks. 

http://www.oxss.nu/
http://www.ostersjomaran.nu/
http://www.ssf.se/
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Titeln Årets OXSS:are 2004 
 

Årets OXSS:are är Göran Karlsson för sina fina insatser med klubbhusets upprustning. 

 

 

 

Oxelösund den 6:e mars 2005 

 

 

För styrelsen 

 

 

 

 

Mårten Nordlund 

(Sekreterare) 



  
 

 

 

MEDDELANDE 

 

2005-03-06 

 

 

7(8) 

 
 

 
Oxelösunds Segelsällskap Oxelösunds Segelsällskap TELEFON INTERNET E-POST POSTGIRO BANKGIRO 
Östersviken Ö Femöre Box 8 0155-305 85 www.oxss.nu info@oxss.nu 16 44  74-9 585-8220 
OXELÖSUND 613 21 OXELÖSUND  
 

 

BUDGETJÄMFÖRELSE 2004 / 2005         

             

    Budget 2004 Ufall 2004  Budget 2005   

    Intäkter Kostn Intäkter Kostn  Intäkter Kostn   

 OXSS 2004           

 RE            

 1 HALLSEKTION  0   -1780  0    

 10 ADMINISTRATION 80000 -30000 94576 -32527  80000 -30000   

 20 FÖRVALTNING (LOKAL) 40000 -66000 45800 -81880  40000 -80000   

 21 FÖRVALTNING (BÅT)  -5000  -19590   -15000   

 22 KÖK   0  -540   0   

 30 OXSS-NYTT   -12000  -2186   -5000   

 31 INFO/MARKNADSFÖRING  -20000  -10883   -12000   

 40 JOLLE, GEMENSAMT  -26000  -22664   -41000   

 41 SEGLARSKOLA  7000  8316   35000 -20000   

 42 LÄGER   0  -2096  5000 -3000   

 43 SÖRMLANDS CUP  0 1600    -3000   

 44 RIKSKVAL2/ELITSERIE2      173000 -129000   

 50 KÖLBÅT, GEMENSAMT 1000  2041   0    

 52 WELDOX RACE  1000  1000   1000    

 53 ÖSTERSJÖMARAN 50000  59657   50000    

 54 IMS-EM       1000    

 60 ARKÖ RUNT  20000  33044   20000    

 90 UTBILDNING   -10000  -12010   -12000   

 S:a Resultatenheter  199000 -169000 246033 -186155  405000 -350000   

 Årets resultat  30000  59879   55000    

             

 Investeringar/Utgifter under 2004     
Investeringar/Utgifter under 

2005 

 Klubbhus   Båtar    Klubbhus   

 Värmepump 75000  Byte 4st Trissjollar mot  Fuktskador 200000  

 Dito, ventilationssystem 15000  2 st Monark 44, 20000 kr  Konstaterade skador är under 

 Tilläggsisolering 15000  Ökad flexibilitet   åtgärdande, dels genom  

 S:a  105000  Möjlighet till uthyrning  entreprenör, dels genom  

 Kostn 2004=0  / Ingen ombyggn  3 st Monark 44 inköpta  medlemsinsatser   
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OXSS Verksamhetsåret 2004    

BALANSRAPPORT  
Ing 

balans Perioden 

Utg 

balans 

TILLGÅNGAR      

 Anläggningstillgångar    

  Materiella anläggningstillgångar    

   1110 KLUBBHUS 223825 878 224703 

   1220 INVENTARIER, BÅTAR 157736 14420 172156 

   1221 INVENTARIER, ÖVRIGT 51956 10969 62925 

   S:a Materiella anläggningstillgångar 433517 26267 459784 

  Finansiella anläggningstillgångar    

   1345 ROBUR PENNINGSFOND 16116 0 16116 

   1346 ROBURFOND 96 159221 0 159221 

   S:a Finansiella anläggningstillgångar 175337 0 175337 

  S:a Anläggningstillgångar 608854 26267 635121 

 Omsättningstillgångar    

  Fordringar     

   1510 KUNDFORDRINGAR 31000 -31000 0 

   1511 KUNDFORDR, HALLSEKT 3900 0 3900 

   1710 FÖRUTBET.KOSTN  14040 14040 

   1790 ÖVR INTERIMSFORDR 0 887 887 

   S:a Fordringar 34900 -16074 18827 

  Kassa och bank        

   1910 KASSA 1613 1662 3275 

   1919 PG 476964-2 3866 -3515 351 

   1920 POSTGIRO 19829 -19614 215 

   1921 HALLSEKT POSTGIRO 38721 -6179 32542 

   1930 CHECKRÅKNING 157620 85545 243164 

   1931 HALLSEKT BANKKONTO 6978 0 6978 

   S:a Kassa och bank 228627 57899 286525 

  S:a Omsättningstillgångar 263527 41825 305352 

 S:A TILLGÅNGAR  872380 68092 940473 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

  Eget kapital     

   2020 HALLSEKT.REP.FOND -13324 0 -13324 

   2030 HALLSEKT.EGET KAP -17911 -4112 -22023 

   2040 OXSS EGET KAPITAL -726652 0 -726652 

   2090 OXSS ÅRETS RESULTAT -91629 0 -91629 

   2091 HALLSEKT ÅRETS RES -4112 2907 -1205 

   S:a Eget kapital -853628 -1205 -854834 

  Kortfristiga skulder    

   2400 Kortfristiga skulder -14252 -7008 -21260 

   2970 Förutbet hyresinkomster -4500 0 -4500 

   S:a Kortfristiga skulder -18752 -7008 -25760 

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER -872380 -8213 -880594 

ÅRETS RESULTAT  0 59879 59879 

 

 


