Norrtälje Segelsällskap

Norrtälje Segelsällskaps Verksamhetsplan för år 2021
Norrtälje Segelsällskap, stiftat den 5 augusti 1920, med hemort i Norrtälje är en ideell och
allmännyttig förening för fritidsbåtägare och sjösportintresserade som har till ändamål att
lokalt främja båtlivet. NSS skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamratoch sjömanskap.
NSS skulle ha firat 100-årsjubileum under 2020, men den pågående Covid19-pandemin satte
stopp för detta. Därför har styrelsen planerat att fira 101-årsjubileum i augusti 2021.
Även många av våra andra sociala aktiviteter har blivit strukna på grund av de restriktioner
som pandemin har inneburit. Vi planerar genomföra dessa under det kommande året och
hoppas att Folkhälsoinstitutet har lättat på restriktionerna tills dess.

Möten
Inplanerade möten är 10 styrelsemöten, ett årsmöte och ett höstmöte. Föreningen kommer
också att delta på möten anordnade av, Svenska Seglarförbundet, Roslagens Båtförbund och
Svenska Båtunionen.

Utbildningar
NSS planerar att genomföra nedanstående utbildningar under det kommande verksamhetsåret
gäller under förutsättning att rådande pandemisituation tillåter det och att vi har resurser i
form av kursledare:
 Seglingskurser för barn och ungdom.
 Rorsmansmärket (se Svenska Båtunionens hemsida för mer info).
 Navigation och båthantering för kvinnor.
 Navigationskurs.
 Provapåsegling för vuxna.

Kansliet
Kansliet är planerat att fortsatt bemannas med en 1/2-tidstjänst.

Ungdomssektionen










Genomföra seglarskola.
Seglarläger på Flaten.
Veckoträningar from april till oktober.
Skapa en tävlingsgrupp, ”team NoSS” eller liknande som gemensamt tränar och tävlar.
Skapa förutsättningar för föräldrar att delta och bli aktiva.
Köpa in RS fevor och optimistjollar för att på så sätt locka fler ungdomar att stanna
kvar.
Vidareutbilda tränare.
Rekrytera fler funktionärer till sektionen.
Skapa helg/träningsläger.

Fastighetssektionen











Lucköppning och Luckstängning – datum meddelas senare genom kalendariet
Extra arbetsdag på Flaten efter sista sjösättningshelgen
Projektera grillstuga genom att ansöka om bygglov
Inventera renoveringsbehov för framställande av underhållsplan
Måla hus och bastu. Renovera fönster.
Kök Flaten – div reparationer.
Upprustning av San Fransisco bryggan.
Lusthuset – planering av upprustning (söka bidrag)
Förlängning av Bergsbryggan
Luckstängning lördag före första torrsättning.

Hamnsektionen







Utbyte av befintlig latrintömningsanläggning.
Sköta vassröjning i egen regi i framtiden via inköp av motordriven slåtterbalk som kan
monteras på bojflotten. Detta för att hålla alla brygg platser tillgängliga för uthyrning.
Normalt underhåll av kättingar för bryggor sommar som vintertid, likaså löpande
underhåll av bryggor, byte av virke osv.
Oljning av bryggor, bytas en del schackel samt svetsas en del bommar mm.
Bygglov söks för förlängning av Roddarbryggan och enklare ritningar skapas.
Uppgradering av Roddarbryggan med el och vatten.



Eventuellt inköp av en högre mastkran. Erbjudande finns om att ta över en begagnad
från ett varv.

Varvs sektionen









Genomföra årets sjösättningar och torrsättningar på ett säkert och effektivt sätt.
Kontrollera att hyres och ordningsregler för uppläggningsplatsen efterlevs.
Ha återkommande möten med hyresvärden Rosättra Båtvarv.
Skapa möjlighet att lyfta med masten kvar båtar på Rosättra.
Utreda om ökad yta på Karlsro.
Se till att nya infarten till uppläggningsplatsen blir låsbar.
Planera för omlokalisering av båtar och information till båtägarna i vår för eventuella
angränsande krossningar.
Tillsammans med arbetsgrupp se över hur framtida varvsområde kan komma att se
ut/ligga.

Segelbåtssektionen








Informationsmöte om säsongens kappseglingar i maj.
Onsdagsseglingar, 5 på våren, 5 på hösten.
Norrtälje Open.
Midsommarpokalen.
Jubileumsregatta.
Skärgårdsregatta.
Korande av NSS mästare.

Motorbåtssektionen




Ansvara för skötsel av följebåtar, tillsammans med berörda sektioner.
Eskader.
Rorsmansmärket.

Klubbmästeriet
Underlaget är framtaget i samverkan med fastighetssektionen och segelsektionen.
Aktiviteter
 1 maj: lucköppning .
 Extra arbetsdag Flaten efter sista sjösättning.
 5 juni Norrtälje Open
 25 juni midsommarafton.
 26 juni midsommarpokalen.
 21 augusti KM segling.
 4 september Skärgårdsregattan.




Luckstängning sep/okt.
Eventuell jubileumsfest.

Infosektionen








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 medlemsmatrikel under april.
Ordna träffar för daglediga medlemmar, innehållet bestäms av deltagarna.
Ordna medlemsträffar under vår och höst.
Uppdatera hemsidan och Facebook med aktuell information.
Hålla informationsmöte för nya medlemmar.
Anordna utbildningar. (se ovan)

