Verksamhetsplan för 2019
Norrtälje Segelsällskap

Möten
Det planeras ca 10 styrelsemöten, ett årsmöte och ett höstmöte.
Föreningen kommer också att delta på möten anordnade av Roslagens Båtförbund.

Ungdomssektionen







Torsdagsträningar ungdom april-juni samt augusti-oktober
Familjesegling
Seglarskola ca 5 veckor
Läger på Flaten vecka 32
Upplandscup
Vuxenkurs under en helg.

Flaten
 Lucköppning och Luckstängning – datum meddelas senare genom kalendariet
 Midsommarfest - med traditionella arrangemang
 Reparera köket efter vattenskada
 Installera brandvattenpump
 Förbättra landgången till pontonbryggan
 Förlänga bergsbryggan

Klubbhamn och allmänna bryggor
 Reparationer av C-bryggan.
 Renoveringar och förbättringar av våra bryggor.
 Översyn av kättingar i 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
Kontrollera att hyres - och ordningsregler för uppläggningsplatsen efterlevs.
Samköra varvslistor med kansliet och införa gemensamma platsbeteckningar för den
nya uppläggningsplatsen.








Göra en utvärdering av prisernas struktur och nivå för vinterplats och tillhörande
tjänster samt ge ett förslag till årsmötet
Förbereda och genomföra möten med Rosättra Båtvarv ang. samarbetet och ev.
ändringar i avtalet.
Arbeta på att få möjlighet att lyfta med mast på båtar, 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.
Överväga inhyrning av motorbåtsvagn och möjlighet för mastförvaring i Rosättra

Segelbåtssektionen
 Onsdagsseglingar, ca 10-12 stycken
 Norrtälje Open
 Midsommarpokalen,
 Klubbmästerskap
 Skärgårdsregattan
 Korande av NSS-mästare.
Närmare uppgifter presenteras under våren på hemsidan.

Info sektionen
 Jubileumsboken
 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.
 Hålla informationsmöte för nya medlemmar

Projekt Parasegling
Fortsätta arbetet med att få till en fungerande barn- och ungdomssegling för
funktionshindrade inom ramen för ungdomssektion inom NSS.
Främst kommer arbetet med att finansiera en sådan verksamhet att fortlöpa.
Arbetet med detta har pågått under 2018 och vi fortsätter 2019 för att vi vill att samma
möjligheter ska kunna erbjudas barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Norrtälje
Kommun med omnejd.

