Verksamhetsplan för 2017

Norrtälje Segelsällskap
Norrtälje Segelsällskap kommer under 2017 att prioritera renovering och uppfräschning av
våra bryggor. Många bryggor har försummats genom åren och det kommer att behövas en hel
del resurser för att få dem till ett bra skick.
Med anledning av detta kommer endast sedvanligt underhåll att genomföras inom övriga
områden.
Nedan följer en översikt av vår planerade verksamhet för 2017 sektion för sektion:
Ungdomssektionen
 1-3 vinteraktiviteter (typ bad, klättring eller liknande)
 Uppdrag segling (vuxna och blivande tränare)
 Onsdagsseglingar vår/höst
 Helgträning
 Seglarskola 1-5 veckor (början på barnens sommarlov)
 Läger på Flaten
 Upplands-cupen
 Vuxensegling
Flaten
 Mulltoaletter kommer att kompletteras med två toaletter till. Mulltoaletterna är redan
inhandlade och ska installeras i de gamla damtoaletterna.
 Lucköppning och Luckstängning – datum meddelas senare genom kalendariet
 Vårfest – datum meddelas senare genom kalendariet
 Midsommarfest – med traditionella arrangemang

Klubbhamn och allmänna bryggor
 Reparationer av klubbhamnen med nya ramper till bryggorna.
 Renoveringar och förbättringar av våra utbryggor (Grind och Kvisthamraviken)
Varv






Genomföra årets sjösättningar och torrsättningar på ett säkert och effektivt sätt.
Göra en analys och ev. omvärdering av hur uppläggningsplatsens yta används bäst
för att få in så många båtar som möjligt.
Göra en utvärdering av prisernas struktur och nivå för vinterplats och tillhörande
tjänster samt ge ett förslag till årsmötet.
Samköra varvslistor med kansliet och införa gemensamma platsbeteckningar för
den nya uppläggningsplatsen.






Kontrollera att hyres – och ordningsregler för uppläggningsplatsen efterlevs.
Förbereda och genomföra möten med Rosättra Båtvarv ang. samarbetet och ev.
ändringar i avtalet.
Överväga inhyrning av motorbåtsvagn och möjlighet för mastförvaring i Rosättra.
Fortsätta att bearbeta Norrtälje Kommun så att båtlyft vid hamnkajen kan säkras för
framtiden, samt följa upp Björnö Marks projekt med tanke på ny uppläggningsplats i
Harka.

Segelbåtssektionen
 Utökning av onsdagsseglingarna från nuvarande 8 till 10 st.
 Norrtälje Open i slutet av maj, enbart på lördagen med tre seglingar
 Midsommarpokalen seglas som vanligt på midsommardagen
 Skärgårdsregattan och KM byter plats och med en ”fri helg” däremellan
 Totalvinnare med flest poäng från samtliga seglingar föräras Mästerpokalen och
vinnare onsdagsseglingar får Pavan.
Detaljerat program med datum publiceras senare
Info sektionen
 Ordna träffar för daglediga medlemmar under januari – mars. Innehållet bestäms av
deltagarna.
 Skicka ut digitala nyhetsbrev (”Nya På Läns”) 3-4 ggr under året. I nyhetsbrevet
kommer kallelse till årsmöte och höstmöte att finnas med
 Ge ut Medlemsmatrikeln under april.
 Ordna 2-3 st medlemsträffar under vår och höst.
 Underhålla och utveckla hemsidan och där publicera aktuell information om
verksamheten samt grundinformation om sällskapets organisation, verksamheter,
stadgar mm.
 Informationsmöte för nya medlemmar
 Sätta upp system för kameraövervakning på nya vinteruppläggningsplatsen
 Delta i utvecklingen av IT-stöd för kommunikationen inom sällskapet.

