Norrtälje Segelsällskap
Verksamhetsberättelse för år 2020
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 kamrat- och
sjömanskap.
NSS skulle ha firat 100-årsjubileum under 2020, men den pågående Covid19-pandemin satte
stopp för detta. Dock så kom boken ”100 år med NSS” ut efter ett stort jobb utfört av många
människor. Särskilt tack till dessa personer som lagt ner mycket tid och kraft för att få ut boken.

Även många av våra andra sociala aktiviteter har också blivit strukna på grund av de
restriktioner som pandemin har inneburit men vi hoppas att vi kan återuppta dessa under
2021.
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Möten
Styrelsen har genomfört 11 styrelsemöten varav de flesta har genomförts digitalt med hjälp av
mötesverktyget Meet på grund av rådande omständigheter kring pandemin.
Års och höstmötet genomfördes med en metod som kallas ”silent consent” dvs tyst
medgivande. Metoden innebär att styrelsen skickar ut all information som rör mötet som till
exempel årsbokslut, verksamhetsplan och berättelse, val av ledamöter, styrelsens
ansvarsfrihet, etc. till samtliga medlemmar. Medlemmarna läser sedan igenom det hela och
kontaktar styrelsen om man har invändningar eller frågor kring informationen. Alla
synpunkter tas sedan upp i styrelsen för behandling och svar. När alla synpunkter kommit in
och besvarats så skrivs det ett protokoll som publiceras på hemsidan. Om inga invändningar
kommit efter två veckor så är protokollet godkänt och års/höstmötet genomfört.
Valda ledamöter av styrelsen har även deltagit i möten med Roslagens Båtförbund och
Svenska Båtunionen. Samtliga dessa möten har även de genomförts digitalt.

Förtjänstpokalen
Nomineringar mottages tacksamt för att kunna delas ut på kommande årsmöte 2021.

Avtackningar
Då vi inte haft något fysiskt års/höstmöte under året så har vi inte kunnat genomföra några
avtackningar på ett lämpligt sätt varför har vi flera avtackningar att göra på kommande
årsmöte som vi hoppas skall kunna utföras fysiskt.

Kansliet
En lite annorlunda början av båtsäsongen då kansliet på grund av pandemin till en början inte
hade öppet för medlemmar utan fick skötas via telefon, brev och mail. När ett "hostskydd"
köptes in sköttes dock kansliets öppettider som vanligt. Kanske tack vare pandemin, så har vi
ökat antalet medlemmar med mer än 10% under året och det var högt tryck på både
medlemsansökningar och bryggplatser under sommarsäsongen.

Klubbmästeri
Verksamhet som genomförts av klubbmästeriet har varit sparsamt under 2020 på grund av
corona pandemin. Jubileumsfesten fick ställas in men bedöms kunna genomföras under 2021.
Klubbmästeriet har genomfört stöd till klubbens segelsektion där lunch har serverats till
funktionärer som arbetat vid segeltävlingen ” Norrtälje Regattan”. Stöd till fastighets
sektionen genomfördes 5 september vid arbetsdagen då medlemmarna serverades måltider
under dagen.

Fastighetssektionen
Fastighetssektionen vill börja med att tacka alla medlemmar som ställt upp ideellt och arbetat
under 2020.
Återkommande årliga aktiviteter såsom lucköppning och luckstängning genomfördes
sedvanligt.
2020 års genomförda projekt;






Taket på norra gäststugan reparerades.
Den 5:e september anordnades en extra arbetsdag på Flaten då vi bl.a. klöv några hundra
kbm ved, oljade bryggor, altaner, målade grunden på huset, la i nya bojar, kontrollerade
bojkättingar, röjde och eldade ris och sly, städade ur källaren, fick fart på styrpulpetaren
m.m. Ett stort tack till alla 48 personer som kom och arbetade och hade trevligt med
gemensam frukost, lunch och middag! Stort tack också till Klubbmästeriet och övriga som
såg till att vi fick god mat och fika hela dagen!
Ett stort tack till Conny Borg som lånat ut vedklyv hela sommaren så att vi slapp såga och
klyva all ved med handsåg och yxa!
Vi har börjat planera för att röja träd och buskar på Tildas äng för att möjliggöra landning
av ambulanshelikopter.




Till nästa säsong planeras redan nu för en extra arbetsdag då det verkar engagera många
fler medlemmar än vid lucköppningen. Då kommer vi genomföra arbetsdagen tidigare på
sommaren så att vi alla kan njuta av vår vackra ö hela sommaren.
Det har även genomförts många mindre aktiviteter som inte listats, ingen nämnd ingen
glömd.

Alla NSS medlemmar är välkomna att medverka i sektionens aktiviteter och på så sätt utföra
sin arbetsplikt.

Informations och utbildningssektionen
Sektionens uppgift är att informera om vad som händer i klubben samt genomföra olika
utbildningsaktiviteter.






Information om klubbens verksamhet har spridits via Sällskapets hemsida, Facebook, epostbrevet ”På Läns”, annan e-post och massmedia.
Hemsidan, som uppdateras kontinuerligt har under året dryga dryga 10 000 besök.
De ”dagledigas” har präglats av corona-restriktionerna. Ett möter hann hållas i
Klubbhuset. Strax efter midsommar hölls en sedvanligt samkväm på altanen på Flaten.
Medlemsmatrikeln producerades och distribuerades under våren.
Sektionen har varit RBF behjälplig i processen kring fartbegränsningsskylten.

Ungdomssektionen
Under 2020 har vi genomfört en helgkurs för vuxna i våra c55:or.
Vecka 26-31 genomfördes, som tidigare, seglarskolan med cirka 60 nybörjare och flera
fortsättare. Ansvarig för seglarskolan var Linnea Ahlqvist. Tränare under veckorna var Ebba
Gustavsson, Fanny Christiansson, och Carl Henriksson. Det var också ett antal ”hjälptränare”
där.
Under vår och höst har vi genomfört veckoträningar för de barn och ungdomar som fortsatt
efter seglarskolan.
Under året har flera av våra tränare genomgått utbildningar för att utveckla både
seglingskunskaper och ledarskapet.

Segelbåtssektionen
Under året har fem kappseglingar arrangerats



Kappseglingar som genomförts 2020 är:
Onsdagsseglingar, 10 stycken med totalt 15 deltagare.






Norrtäljeregattan, 6 deltagare
Midsommarpokalen, 3 deltagare.
Klubbmästerskapet, 11 deltagare.
Skärgårdsregattan, 15 deltagare.

Totalt har 30 båtar deltagit i någon segling, en minskning från 37 båtar 2019. Minskningen
beror troligtvis på coronaepedemin. Deltagandet på Onsdagseglingarna har ökat från 12 båtar
2019 till 15 båtar 2020.

Motorbåtssektionen
Sektionen har inte haft någon egentlig egen verksamhet utan har hjälpt övriga sektioner med
diverse.
Sektionen har också tagit ansvaret för att sköta om klubbens motorbåtar.

Varvssektionen
Vi har haft 6 ordinarie sjösättningstillfällen under våren, samt ett par extra när behov har
uppstått. Vi har haft brist på folk vi flera tillfällen så några personer har fått jobba mycket.
Medlemmarna har ansvarat för städning runt sina egna båtar, och det har i stort sett fungerat
bra.
Miljöinspektion från kommunen har skett på hela varvsområdet i Rosättra/Karlsro. Det är vår
hyresvärd som har ansvaret för miljön men man kikar ju självklart på vårt område också och
vi fick inga påpekanden.
Sedvanlig skötsel/underhåll av maskiner har utförts. Vi har bytt till nya däck på blåvagnen
Under hösten hade vi 5 torrsättningstillfällen och även dessa gick utmärkt.
Det finns fortfarande lite utrymme kvar för fler båtar att vinterförvaras, ca 150 båtar ligger nu
på varvet.
Fler funktionärer som hjälper till med sjö- och torrsättning behövs.
Anders Eriksson har fått en högra hand genom Rainer Andersson som hjälper till med
planering av arbetet ute på Karlsro.
De sista dagarna på året och några på det ny engagerades ett antal 65+are med att resa ett tält
för förvaring av klubbens egna båtar, ribbar och c55or. under vintern.
Lilla traktorn kommer att behövas bytas ut då den inte längre är säker att användas och en
reparation skulle bli för kostsam.

Hamnsektionen
Sektionen har under året med hjälp av arbetsplikt och ett par timanställda utfört renoveringsoch underhållsarbete på NSS brygganläggningar.
Bommar och flottörer har bärgats och lagats. Landgångar har reparerats i Kvisthamraviken.
I Klubbhamnen har C-bryggan renoverats och är i skick som ny.
Bojflotten har gjort god tjänst (även på Flaten). Dock fick babords motor åtgärdas på grund av
oljeläckage.
41-metersbrygga bogserades hem från Vätö.
Septictanksugen sade upp sig under säsongen, en ny är beställd
I Klubbhamnen har bryggor förankrats med ytterligare kättingar med hjälp av dykare (Tack
Conny!)
Vi har under året tillhandahållit 489 bryggplatser, 13 jolleplatser och 16 svajbojar. 10
vinterliggarplatser i Klubbhamnen.

Ekonomi
Se bokslut och revisionsberättelse.

Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar för väl utförda arbeten och en fin gemenskap. Nu ser vi fram
emot 2021.
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