Verksamhetsplan för 2018
Norrtälje Segelsällskap

Möten
Det planeras ca 10 styrelsemöten, ett årsmöte och ett höstmöte.
Nedan följer en översikt av vår planerade verksamhet för 2018 sektion för sektion:

Ungdomssektionen
 Ungdomsmöte i februari tillsammans med klubbar inom Roslagens Båtförbund
 Uppdrag segling (vuxna och blivande tränare)
 Onsdagsseglingar vår+höst
 Helgträning
 Seglarskola 1-5 veckor (början på barnens sommarlov)
 Läger på Flaten
 Upplandscup
 Vuxensegling
Flaten
 Bastun kommer att renoveras med nya räcken utomhus och en ny bastuugn
 Renovering av Lusthuset
 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 bryggor.
 Beslutsunderlag till årsmötet -18. För utbyggnad av bryggor (förutsätter att ett första
beslut tas under höstmötet -17)

Varv






Genomföra årets sjösättningar och torrsättningar på ett säkert och effektivt sätt.
Kontrollera att hyres - och ordningsregler för uppläggningsplatsen efterlevs.
Förbereda och genomföra möten med Rosättra Båtvarv ang. samarbetet och ev.
ändringar i avtalet.
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
 Ca: tio stycken onsdagsseglingar
 Norrtälje Open
 Midsommarpokalen,
 Klubbmästerskap
 Skärgårdsregattan
 Korande av NSS-mästare.
Närmare uppgifter presenteras under våren på hemsidan.

Info sektionen
 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 träffar för daglediga medlemmar, innehållet bestäms av deltagarna.
 Ordna medlemsträffar under vår och höst.
 Uppdatera hemsidan med aktuell information.
 Informationsmöte för nya medlemmar

Projekt Parasegling
Det finns idag en aktiv ungdomssektion inom Norrtälje Segelsällskap (NSS) som jobbar med
seglarkurser och seglarläger för barn och ungdomar. Vi vill att samma möjligheter ska kunna
erbjudas barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Norrtälje Kommun med omnejd.
Förutsättningarna för att arrangera den typen av aktiviteter saknas hos NSS idag. Syftet med
projektet är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att delta i NSS seglingsaktiviteter på
samma villkor som friska barn och ungdomar. Målet är att genomföra en seglingskurs och ett
seglarläger för 5 – 10 barn/ungdomar med funktionsnedsättning i åldrarna 10-15 år inom
projektets ram och att det blir en permanent verksamhet efter projektets avslutade.
Målgruppen är barn och ungdomar med rörelsenedsättning och eventuellt intellektuella
funktionsnedsättningar. I projektet kommer det att ingå inköp och anpassning av två
segelbåtar typ C55 plus anpassning av NSS brygganläggning med lift. Svenska
Seglarförbundet håller kurser i hur man som ledare på bästa sätt genomför seglarkurser och
läger för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi ämnar skicka 4-6 av våra
ungdomsledare på en sådan kurs inom ramen för projektet. Segling är en sport där alla i
besättningen är lika viktiga, oavsett funktion. Vi har skickat in en ansökan till Allmänna
Arvsfonden där vi söker pengar för att driva projekt Parasegling som ett två-årsprojekt med
ett planerings/utbildningsår och ett genomförandeår.

