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Möten
Årsmötet hölls torsdagen den 23 mars på Sportcentrum, och höstmötet torsdagen den 23
november på Sportcentrum
Styrelsen har haft 10 ordinarie möten under året samt ett konstituerande möte.
Representanter för klubben har deltagit på möten med Roslagens båtförbund och Upplands
seglarförbund.

Viktiga beslut och händelser
Vi fick bekräftat att kommunen inte kommer att debitera oss någon saneringskostnad för
gamla uppställningsplatsen på Vegaplan
Ytterligare två toaletter har byggts om till mulltoaletter på Flaten (totalt fyra st)
Grindbryggan har renoverats med hjälp av medlemmars frivilliga krafter.

Förtjänstpokalen
Förtjänstpolkalen för 2016 tilldelades: Ulv Tigerstedt

Avtackningar
Ulv Tigerstedt och Peter Torngren avtackades för sin tid i styrelsen med blommor, presenter
och applåder. Stefan Melander avtackades postumt med blommor till Mona Ljunggren och en
varm applåd.

Kansliet
Medlemmarna har fått hjälp med allehanda spörsmål under året. Allt ifrån fakturafrågor,
bryggplats och vinterplats, nyckelhantering osv. Sjö- och torrsättning, vaktgång och stugor på
Flaten har man kunnat boka via nätet,annars har Anki hjälpt till med detta.

Klubbmästeriet
Vi startade säsongen med lucköppning på Flaten, och lunch till alla som hjälpte till.
I april hölls en välbesökt pubafton i Klubbhuset.
På kvällen efter Norrtälje Open hade vi grillkväll i klubbhamnen.
Sedvanligt midsommarfirande på Flaten med sillunch.
I augusti hade vi pubafton på Flaten, och dagen efter ordnade vi med ärtsoppa och punsch till
de som deltagit i Skärgårdsregattan.
I september anordnades en regattamiddag med levande musik.
Vi avslutade klubbmästerisäsongen med en dagskryssning till Åland.

Fastighetssektionen
Budgeten för fastighetssektionen var extremt tight för 2017. Segelsällskapets bryggor fick
vara temat för säsongen, och tog den större delen av budgetmedlen, vilket återigen gjorde att
sektionens fokus hölls på att förvalta och underhålla befintliga anläggningar.
Lucköppning hölls som sedvanligt i april.
Stege med räcke till loftet på ungdomssektionens lokal i klubbhuset byggdes i början av
sommaren från spillvirke som kom från bryggorna.
Mulltoa nr 2 på Flaten färdigställdes och driftsattes innan midsommar.
Luckstängningen hölls som sedvanligt när hösten nalkades.
Under vintern så installeras en Ecobox gråvattenrening på Flaten, en mycket generös
sponsring från Score AB.
Sektionen har även bistått hamnsektionen med hjälp att ta fram förfrågningsunderlag till
bryggor samt budgetunderlag.
Det har utöver omnämnda aktiviteter genomförts flertalet mindre aktiviteter som inte listats,
ingen nämnd ingen glömd. Nya medlemmar i sektionen har värvats fortlöpande under året
vilket borgar för ett aktivt kommande år då budgeten nu är godkänd, och ett flertal större
aktiviteter har förberetts för 2018. Några av dem är tex. byte av basturäcke samt
bastuaggregat på Flaten.

Informations och utbildningssektionen
Under året har vi informerat om vad som sker i klubben genom hemsidan, vårt digitala
nyhetsbrev På Läns, epost samt Facebook. I och med att vi nu skickar På Läns digitalt har vi
kunnat skicka ut information oftare, vilket vi hoppas är en förbättring.
I sedvanlig ordning producerades matrikeln under våren och skickades ut till medlemmarna.
Ett möte för nya medlemmar hölls under april, där de fick möjlighet att träffa delar av
styrelsen och få en genomgång om hur NSS fungerar.
I april hade vi en föreläsning om nyheterna i navigationsappen SeaPilot.
Det har hållits fem träffar för daglediga under våren och en ”mittsommarträff” ute på Flaten.
Även i augusti hade man en Flatendagsträff.

Ungdomssektionen
I april startade vi igång seglingsträningen för optimist och 2-krona seglare. Under april, maj
och början på juni har ungdomarna setts varje onsdag och seglat tillsammans. Flera av
seglarna har även varit iväg på deltävlingar i Upplandscupen och en seglare på junior-SM.
Det har varit mellan 5 - 10 seglare varje onsdag som tränats av 1-3 tränare. Under våren har
även en C55:a köpts in som använts och uppskattats mycket av seglarna. Tillsammans med
föräldrarna köpte sektionen också en laser för att öka intresset för segling efter optimistjollen.

Vecka 27-29 genomfördes seglarskolan med cirka 40 nybörjare och några fortsättare.
Ansvarig för seglarskolan var Linnea Ahlqvist. Tränare under veckorna var Ebba Gustavsson,
Fanny Christiansson, Elias Folkesson och Carl Henriksson. Det var också ett antal
”hjälptränare” där.
I september anordnade vi en deltävling i Upplands/Gästriklandscupen. Totalt var det cirka 10
seglare som kom från Uppland och Gävle för att delta.
Under september och oktober fortsatte onsdagsträningen – nu med några fler seglare som
fortsatt efter sommarens seglarskola.

Segelbåtssektionen
Allt har gått planenligt.
Onsdagsseglingar: 10st genomfördes och ett par nya båtar har ställt upp. Totalvinnare blev
Sven Asklund.
Norrtälje Open: 3 seglingar genomfördes på lördagen och vinnare blev Pär Dahlbom.
Klubbmästerskap: 3 seglingar genomfördes på lördagen, 2 st seglingar genomfördes på
söndagen. Vann gjorde Martin Töllborn.
Skärgårdsregattan: Klass 1 vanns av Markus Lindström. Klass 2 vanns av Pär Dahlbom.
Mästarpokalen vanns av Pär Dahlbom.

Motorbåtssektionen
Sektionen har under året bistått övriga sektioner, bland annat segelsektionen under
kappseglingar med att lägga ut bojar.
Under juli anordnades en eskader ut till Håkanskär lördag till söndag. Fint väder och trevligt
överlag.
Sektionen har också övertagit skötseln av klubbens små motorbåtar från ungdomssektionen.

Varvssektionen
Vi har haft 6 sjösättningstillfällen under våren. Alla rutiner börjar sätta sig efter flytten hit ut
och det flyter på bra. En incident med en säkring som gick i kranen första sjösättningen
försenade den ca 4 timmar. Vi fick ringa in en kranbil så att vi kunde byta säkring.
Städning av varvsplan gjordes och omskötsel av maskiner osv.
Under hösten hade vi 6 torrsättningar, även dessa gick utmärkt.

Hamnsektionen
Under året har vi, med medlemmars hjälp, renoverat Grindbryggan. Topp och kantvirke byttes
ut. Montering av ett flertal bommar, samt lagt i och tagit upp ett antal bojar. Vi hann precis bli
klara innan säsongen startade, mycket tack av den milda våren.
Sektionen har reparerat landfästen till Storm- och Styrmansbryggorna. Flera bommar har
reparerats med te x flottörbyten, gångjärnsbyten mm.

Med bojflottens hjälp har vi, trots åldrande motorer, monterat bommar, lyft och skiftat bojar.
I klubbhamnen har sektionen städat och ”plockat om” på jollesidan. Vi renoverade en
lastbrygga för bojflotten samt ”parkerat” vagnar, plank och flottörer.
Landgången från mastbryggan till brygganläggningen har blivit ersatt av en fast landgång till
stenkistan. Detta arbete anlitade vi en entreprenör till.
I elfte timmen, dvs i mellandagarna, färdigställde vi nya landgångar till mast- och Fbryggorna. Arbetet gjordes av sektionen med hjälp av kranbil.
Stort tack till Contiga som skänkt bjälklagselement, samt Benny Gustavsson som gett oss
rabatterat pris på limträbalkar.
Arbetslaget har i huvudsak bestått av Dick Forslund, Linne Lindberg och Mats Axelsson
(hamnkapten).
Vill också tacka sektionen i stort för bra arbete under året. Ett speciellt tack till Conny Borg
för svetsning av mastställ och Björn Sandblad för kättingsbyten på bryggor.

Ekonomi
Ekonomin i klubben är god och redovisas separat under årsmötet.

Återremitterade ärenden
Vid höstmötet presenterades ett förslag om att ta ett första beslut om att ev belåna Flaten för
att kunna bygga ut bryggorna. (Belåning av fast egendom kräver två beslut efter varann på
ordinarie eller extra stämma) Förslaget återremitterades till styrelse för att komma med en
utförligare beräkning över kostnader och framtida intäkter för en bryggutbyggnad.

Slutord
Styrelsen framför ett tack för det förtroende som medlemmarna gett oss och vill också tacka
alla som bidragit på ett eller annat sätt till NSS´s utveckling.
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