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Medlemstyp (enligt SBU:s
indelning

2016-01-01

2016-12-31

Enskild betalande medlem t.o.m.
20 år

42

17

Enskild betalande medlem fr.o.m.
21 år

327

320

Familjemedlemskap
(=huvudmedlem i familj)

179

198

Familjemedlemskap utom familjs
huvudmedlem

332

385

Totalt antal

880

920

medlemmar

Möten
Årsmöte hölls onsdagen den 16 mars på sportcentrum, och Höstmöte tisdagen den 15 november, på
Sportcentrum.
Styrelsen har haft 9 ordinarie möten, under året, samt ett konstituerande möte.
Representanter för klubben har varit på möten med Roslagens Båtförbund och Upplands seglarförbund

Viktigare beslut och händelser under året
Vi har tömt och städat ur Vega plan, (förutom en båt) och flyttat vår uppläggningsplats till Rosättra
Två av toaletterna på Flaten har byggds om till mulltoaletter

Förtjänstpokalen
Förtjänstpokalen för 2015 tilldelades: Roiden Grahn

Avtackningar
Peter Hammar, Magnus Eriksson, och Lars Ståhle avtackades efter att ha suttit i NSS styrelse i många år.
Blommor och presenter överlämnades.

Kansliet
Under året har den enskilda medlemmen kunnat sköta bokningar direkt på nätet (sjösättning, upptagning,
Flatenstugorna, nattvakt och arbetsplikter). Kansliet har under april till oktober hållit öppet för besök varje
tisdag kväll vilket verkar ge en tillräcklig tillgänglighet för medlemmarna. Under november till och med mars
har kansliet endast hållit telefonöppet. Telefonsvararen är alltid inkopplad så att det finns möjlighet att lämna
meddelande för att komma i kontakt med kansliet. Även e-post, norrtaljess@telia.com, går bra.

Klubbmästeriet
Säsongen började med lucköppning enligt tradition på vår trevliga ö Flaten. Då serverades lunch till alla som
ställde upp för att göra det trevligt inför sommarsäsongen.
I slutet på maj anordnades grillfesten i hamnen.
På NT Open ställde klubbmästeriet upp med förtäring till funktionärerna.
Midsommarfirande med sillunch hölls enligt tradition på Flaten.
I samband med KM på Flaten anordnades gemensam förtäring
Sedan var det dags för skärgårdsregatta som även innehöll pubafton och kräftskiveknytis.
Luckstängningen inför vintern kom också enligt tradition. Då serverades lättare lunch till alla som
medverkade.
Pubafton i klubbhuset 21/10 som var välbesökt och kommer att upprepas

Fastighetssektionen
Lusthuset målades färdigt Två utedass byggdes om till mulltoa, stora huset målades, nya trädgårdsbord
byggdes, Kommunen har tagit bort de allmänna sopmajorna på Flaten så vi var tvungna att ta hem soporna
själv. Bryggorna oljades. Ny jolleramp byggdes för ungdomsverksamhet. En av uthyrningsstugorna
renoverades delvis.

Informations och utbildningssektionen
.Sektionens uppgift är att informera om vad som händer i klubben och detta har vi gjort främst via hemsidan,
nyhetsbrev och epost.
Hemsidan, som uppdateras kontinuerligt, har i genomsnitt besökts av ca 30 personer per dag.
Under våren producerades På Läns och medlemsmatrikel och skickades ut.
Höstens På Läns blev ett nyhetsbrev i digital form. Att vi valt att göra På Läns digitalt gör att vi kan komma ut
med information lite oftare, samt att vi sparar in en hel del pengar.
Ett möte för nya medlemmar hölls under april, där ett 20-tal nya NSS:are fick träffa funktionärer och få
allmän information om klubben.
Vi har haft fem stycken träffar för daglediga och ca 15 personer har medverkat varje gång. En av träffarna
blev ett mycket uppskattat studiebesök på Skeppsholmens Folkhögskolas båtbyggarlinje.

Ungdomssektionen
I april startade vi igång seglingsträningen för optimist och 2-krona seglare. En ny ramp för förvaring och
sjösättning av jollarna har underlättat verksamheten mycket. 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. Det har varit mellan 5 - 10 seglare varje onsdag som tränats av 1-3 tränare.
Under våren gick alla våra tränare utbildning och tog förarintyg.
Vecka 26-28 genomförde seglarskolan med cirka 45 nybörjare. Ansvariga för seglarskolan var Linnea Ahlqvist
och Linnéa Öhrström. Tränare under veckorna var Ebba Gustavsson, Fanny Christiansson, Sara Malmgren,
Martin Malmgren, Elias Folkesson, Linn Strömberg och Linn Eriksson.
I september anordnade vi en deltävling i Upplands/Gästriklands cupen som också inkluderade DM för jollar.
Totalt var det cirka 30 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. Vi avslutade säsongen med att tillsammans med aktiva föräldrar ta upp motorbåtar
och täcka över alla jollar inför vintern.

Segelbåtssektionen
Säsongen 2016 har gått bra för Segelbåtssektionen. Onsdagsseglingarna har haft 8-10 deltagare varje gång, en
ökning från året före med 100%. Vi har arrangerat de traditionella regattorna – NT Open,
Midsommarpokalen, Klubbmästerskap SRS och Skärgårdsregattan. Dessutom var vi, som vi brukar, delaktiga i
arrangemanget av NSS deltävling i Upplandscupen för jollar. Arrangemangen har samlat många deltagare. Är
du intresserad av resultat mm skall du besöka kappseglingsavdelningen på
www.norrtaljess.se.Segelbåtssektionen har sammanträtt för verksamhetsplanering ett par gånger i början av
året samt för utvärdering en gång i slutet av året. Därutöver har de olika regattagrupperna sammanträtt efter
behov.

Motorbåtssektionen
Motorbåtssektionen har inte genomfört någon egen verksamhet, men har aktiv deltagit med hjälp och stöd till
övriga sektioner. Två föreläsningar om båtförsäkring och el ombord ordnade, men tyvärr så var intresset
obefintligt.

Varvssektionen
Efter förberedelser under våren och försommaren genomfördes flyttning från Norrtälje till ny
vinteruppläggningsplats i Rosättra under de första dagarna av september. Tack vare goda insatser av flera
frivilliga förlöpte hela processen, inklusive transport av medlemmars vaggor och vagnar, en bod, en
utrustningscontainer samt rullande utrustning smidigt och utan olyckor. Avstädning av Vegaplan i Norrtälje
resulterade i flera stora sopcontainers fyllda med virke, skrot och skräp. Efter detta ligger en övergiven
motorbåt kvar men i övrigt gav kommunens inspektörer beröm för god städning. Ett återstående problem är
frågan om sanering av marken och hur stor del av den totala saneringskostnaden NSS skall betala till
kommunen.
Fem sjösättningar genomfördes enligt plan från piren i yttre hamnområdet med stor inhyrd kran som
kommunen fick täcka kostnaderna för.
Under försommaren såldes föreningens mobilkran och en hjullastare inköptes för att kunna hantera
transporterna till den nya uppläggningsplatsen som ligger ett stycke upp från stranden ovanför en backe.
Det nya området, som inte var helt färdigt men ändå försett med el och vatten, delades in i kvarter med
mellanliggande transportvägar och brandgator. Kvarteren dimensionerades olika stora för att passa
båtstorlekar och antingen vagnar eller vaggor.
Under fyra långa dagar och två extra halvdagar torr sattes 134 båtar. Funktionärerna, varav flera nya, betjänade
den nya pelarkranen, körde transporterna med klubbens eller egna vagnar, övervakade båttentvättar vid
spolplattorna och hjälpte till att få båtarna placerade på sina rätta platser. Några båtar krävde allt för lång tid av
olika orsaker men i stort sett lyckades torrsättningarna på det nya stället tillfredställande. Till nästa år kan ytan
utnyttjas mer effektivt.

Hamnsektionen
Under det gångna verksamhetsåret har vi administrerat (med hjälp av kansliet), uthyrning av och tillhandahållit
båtplatser i klubbhamnen och vid bryggorna i Kvisthamraviken, Grind och Port Artur.
Övriga bryggor har underhållits med stor hjälp av medlemmar som utfört sin arbetsplikt vid hamnen.
Ett stort tack till alla hjälpande händer.
Sektionen har även med hjälp av frivilliga krafter och bojflotte hjälp medlemmar med bojar och bommar.

Ekonomi
Ekonomin är god och presenteras separat på Årsmötet.

Återremitterade ärenden
Vid årsmötet 2016 presenterades ett förslag om ersättning till styrelsen, som bordlades. Och på höstmötet
presenterade styrelsen ett förslag om utökad vaktplikt för medlemmarna. Förslaget återremitterades till styrelse
för att komma med ett nytt, mer genomarbetat förslag. Styrelsen återkommer med nya förslag på höstmötet
2017

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 sällskapets utveckling.
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