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 Jollesektion , Kölbåtsektion , Isjaktsektion, ,Bryggsektionen, Hallsektion . 
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Kassör:                                  Eva Gustavsson 
Förvaltning(Ledamot:          Göran Karlsson 
Utbildning(Suppleant):         Hans Martinsson 
Ledamot:                              Burt-Åke Adolfsson 
Suppleant:                            Roger Eriksson 
Revisorer:                            Fred Calmerman, Urban Lagerström 
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Jollesektion                         Monica Sundklev 
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Medlemsantal:  
                         Fullbetalande                                 138 
                         Ständiga                                             3 
                         Familjemedlemmar (utöver fullb)   45 
                         Juniorer (exkl Seglarskolan)            18 
                          Seglarskolan                                    22 
                         Totalt                                               216     (-5 sedan 2005) 
                       
 
Det finns en hel del information på www.oxss.nu , där vi försöker att vara uppdaterade, 
speciellt på Senaste nytt.  
Glädjande nog kan Burtson inte längre hålla tillbaka fabulerandet, inte en seglare och för den 
delen inte en fd seglare heller går säker. Nya alster finns på vår hemsida (www.oxss.nu).  
 
Först lite Ekonomi: 
 Vi går ca  -250.000:- mot budgeterat ca – 200.000:-. 
  Det är renoveringen av klubbhuset som kostat lite mer än beräknat. Det är materialet 
eftersom vi gjort arbetet själva. 
  
Likvida medel är ca 200.000:-  mot förra årets ca 400.000 :-. 
 Bokslutet lämnas ut på årsmötet. 
 
Östersjömaran, som i år gjorde ett försök att införa Halvmaran. En kustnära sträckning 
mellan Oxelösund - Borgholm – Oxelösund (ca 300nm) . Totalt deltog 20 båtar, en minskning 
sedan förra året. Möjligen påverkade Fotbolls-VM detta. Genomfördes dock med +-resultat 
och mycket uppskattade omdömen från deltagarna. Prisutdelningen på höstmässan besöktes 
nästan mangrant. 
Vädret var förtjänstfullt.  
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Arkö Runt, ca 70 båtar , mindre än vanligt, dock har storleken på båtarna ökat vilket i antalet 
deltagande personer nog är desamma. Det är speciellt entypsklasserna som IF,Rival och 
Express som gått tillbaks. 
Kök,Storstugan , är nu renoverade och klara. Tyvärr uppstod läckage i en av utetoaletterna 
just som vi hade lagt renoveringsverktygen på hyllan. Visserligen stod dom på tur att 
renoveras, men inte så omedelbart. Renoveringen har under pågått under hösten och pågår 
alltjämt, men närmar sig slutet. (Läckaget förorsakades av en gammal koppling som gått 
sönder). 
  
Dessutom lite smått o gott såsom Seglarskolan,Sörmlandcup,Weldox Race…… 
 
Styrelsen har haft ca 10 protokollförda möten. 
 
Nominerade till Årets OXSS:are är: 
 
Göran Karlsson, 
Som trots att han varit  årets OXSS:are ändå blir nominerad. Drivit klubbhusrenoveringen och 
numera även utetoaletternas renovering. 
Stig Lidehn, 
Gjort en stor del av det handgripliga arbetet med renoveringen och nu senast med toaletterna 
Hasse Martinsson, 
Kom 3:a på SM  för IF.  
Conny Adolfsson, 
Vann både Arkö-Runt och Byxelkroken totalt med sin Sveakryssare. 
 
Diverse: 
OXSS har tilldelats både E-jollekval och Optimistjollekval 17-20 maj 2007, med ca 300 
deltagande jollar. Dessutom inkluderas E-jollarnas SM i detta arrangemang. 
OXSS har tilldelats Laserkval tillika föruttagningar för OS under sept 2007. 
 
Utbildning: 
Mats Olsson har blivit licensierad Förbundstävlingsledare. 
Stefan Eriksson har blivit licensierad Distriktsseglingsledare. 
 
Styrelsen /Ove     (Glöm ej www.oxss.nu ) 
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