Segel Sällskapet Gäddviken

1

Gäddviket

201 4

Tack alla ni som mättar
Gäddvikets aptit på foton,
texter, annonser och mer!
Fortsätt med det - snart tar IFseglaren Ulrika By vid som
redaktör och jag passar här på
att önska lycka till!
/Henry

www.gaddviken.se - nästa manusstopp är20:e februari - bidrag skickas till gaddviket@gaddviken.se

Ordföranden sätter
punkt.
Nu närmar sig slutet för mitt hamnfogde Lasse Salomonsson sett till att
ordförandeskap. Jag tackar er kommunens skärpta miljökrav har blivit
Gäddiskamrater för förtroendet.
hanterliga. Kappseglingsverksamheten har
fått nytt blod i och med att IF–gänget har
För mig kom ordförandeskapet lägligt. fått permanent sommarplats hos oss.
Min son, Anton, hade blivit vuxen och Gäddviket har fått ny skjuts, tack vare
jag behövde en mild avprogrammering Henry Holmstrand. Vår avgående
från föräldraansvaret. För det har klubbmästare Maria Nordin har lekande
Gäddviken fungerat perfekt. Jag tror att lätt lyckats bygga upp en social samvaro i
många av oss mår bra av att ta ansvar för klubben med gamla och nya traditioner
andra och extra stort ansvar i perioder. som känns bestående, för att bara nämna
Jag har fyllt min ansvarskvot för ett tag. några insatser.
Nu ska jag fokusera på mitt
kringflackande yrkesliv och luska reda på När jag tog på mig ordförandeskapet
vad jag ska göra med min nyvunna frihet. gjorde jag det för att jag känner Gäddis
utan och innan och jag trodde att jag
Jag vill också tacka styrelsen för ett skulle göra jobbet som ordförande bra
mycket gott samarbete. Tillsammans har men jag måste i ärlighetens namn säga att
vi utvecklat en effektivt arbetande, väl jag trivs bättre i rollen som
strukturerad styrelse med rimligt stor Gäddiskamrat. Det som har varit knepigt
arbetsbörda. Vi trivs bra ihop. Var och en som ordförande är det samma som är
har sitt tydliga ansvarsområde. Det har knepigt när man uppfostrar sitt barn – att
gett frihet och handlingsutrymme inom ta sitt kära barn i örat. Det samma gäller
respektive kommitté/ ansvarsområde och er Gäddiskamrater. Det har inte varit
det har bidragit till att det gemensamma roligt utdela böter och varningar till sina
arbetet inom styrelsen har fungerat bra. goda vänner. När ens barn blir vuxet, då
Det är högt i tak och prestigelöst och slipper man det. Då har föräldraansvaret
kreativt. Vi har fått ordning på ekonomin upphört. Den utvecklingen genomgår
efter ett hejdundrande 100-årsjubileum dock inte en båtklubb. Den lär sig aldrig.
och de senaste årens omfattande elarbeten
på hamnplanen. Dessutom har vår Även behovet av medlemmar som tar

ansvar för Gäddis kommer att bestå. Vi är
fem styresledamöter som lämnar,
alternativt byter, styrelseposter i år.
Förutom mig lämnar sekreteraren,
klubbmästaren, suppleanten och vice
ordförande. Valberedningen har gjort ett
storartat arbete och det finns redan
förslag på fyra nya villiga. Det är bra med
cirkulation och ett spritt ansvar. Det
tynger mindre och ger nya impulser.
Det känns tryggt att lämna över
ordförandeposten med vissheten att
Gäddis är en vital 102-åring, ledd av
engagerade ansvarsfulla medlemmar, för
vi Gäddiskamrater, vi ställer upp!
Sofia B

"Skillnaderna mellan klippfisk och
torrfisk är så stora att det inte går
att säga att klippfisk är en variant
av torrfisk.
Däremot är både klippfisk och
torrfisk torkad fisk."

Det visste ni inte, va? Uppsnappat på
senaste styrelsemötet av redax (källa:
Wikipedia)

Hamnhörnan
Så var då årets torrsättning avklarad. Hur
gärna jag än vill så kan jag inte komma på
något att klaga på. Det fina vädret bidrog
naturligtvis men allt verkade fungera bra.
Den förberedande torrsättningen och
höststädningen visade även att ordningen
på hamnplan och verkstad blir bara
bättre. Gun och Stene, som leder arbetet
på hamnplan och i verkstaden, såg i alla
fall ganska nöjda ut.
I klubbens säkerhetsarbete har nu turen
kommit till brandskyddet. Wille har bytt
och placerat ut nya handbrandsläckare.
Under genomgången vid höststädningen
kom det fram bra synpunkter på åtgärder
som jag hoppas att vi skall kunna
genomföra.

akuta stora jobb längre. Det går dock inte
att slå sig till ro och låta allting vara. Det
är ett kontinuerligt underhåll. Just när
man tror att hamnen är på grön kvist så
har naturligtvis Bosse hittat saker som
skall göras(och bekostas..). I vinter,
förmodligen i mars, skall vi renovera och
bygga ut den fasta bryggan vid
klubbhuset. Det är bara att hoppas på is
så farbror Ove återigen får visa hur man
drar ner pålar i dyn.
2014 hoppas jag att vi kan bygga nya skåp
utomhus och placera dessa så att de inte är
i vägen för täckställningar. Sedan är det
dags att påbörja renoveringen av
mastkransbryggan.

Miljöfrågan riskerar att bli en följetong i
hamnhörnan och jag skall här inte ge
några längre utläggningar. SSG deltar i
NFBK miljögrupp. Där visar det sig att
flera båtklubbar har fått förelägganden
som man har överklagat och nu är i strid
men kommunen, vilket tar mycket tid
och kraft. För vår del har vi inget otalt
med kommunen, tvärtom så har vi en bra
Det är alltid mycket småsaker som skall relation och har nu inga förelägganden.
göras och som tar sin tid men det är inga För att vi även fortsättningsvis skall
Årets budget har inte varit lika ansträngd
som tidigare år och det kan vi tacka
Christian för. Dels har han monterat nya
elradiatorer i klubbhuset, dels har han
ordnat med en luftvärmepump! Den
installeras nu under vintern. Det är bara
att tacka och bocka.

kunna högtrycksspola båtar med giftfri
bottenfärg så kommer det under våren att
tas fram en lista på båtarnas bottenfärg –
giftfärg eller giftfri färg.
SSG är en ideell förening och helt
beroende av medlemmarnas engagemang
och insatser. Under de år jag har varit
hamnfogde har jag med glädje kunnat
konstatera att uppslutningen vid allmänt
arbete har varit nära nog total. Det har
visat sig att vi skiljer oss en del från vissa
andra båtklubbar där man har klara
problem med uppslutning vid arbeten och
där man behandlar funktionärer som om
de vore anställda av klubben. Det är alltså
ingen allmän självklarhet med den goda
arbetsmoral som nu finns i SSG. SSG
stadgar och hamnförordning är rätt
tydliga med vad som händer om man
uteblir från allmänt arbete men jag
hoppas och tror att medlemmarna tycker
att jobbet i hamnen är en trevlig del av
båtlivet i SSG och att vi även
fortsättningsvis kommer att ha god
uppslutning i våra gemensamma
aktiviteter.
Klappa om täckställningarna i vinter.
Lasse S

Gäddvikare i 21 :a århundradet!
Styrelsen försöker sammanställa
en lista över e-mailadresser till
alla medlemmar. Fördelarna med
e-mail är:
- Snabbare information om
kommande tilldragelser (roliga
prylar också, tänk pubafton)
- Väsentligt sänkta kostnader för
utskick (betänk att varje
brevutskick rycker ett par
långschalar ur kassan)
Skicka in färska uppgifter till vår
kassör om du känner att det är
dags:
lars.wallman@karolinska.se

Adress- och telefonlista till styrelsen

Sofia Broomé, ordförande
070 - 209 95 37
Norra Dryckesgränd 4, 2 tr
111 30 Stockholm
sofia.broome@gmail.com

Jan Jäberg, kappseglingsledare
08 – 50 22 84 58, 070 – 23 55 643
Fyrspannsvägen 49
131 48 Nacka
janne.jaberg@gmail.com

Jacob Hagberg, vice ordförande
070 – 731 74 06
Tranebergs Strand 9
167 40 Bromma
jacob.hagberg@balticsea2020.org

Maria Nordin, klubbmästare
073 – 679 00 97
Skärmarbrinksvägen 8
121 35 Johanneshov
marion_nord@hotmail.com

Lars Wallman, kassör
08 – 99 89 21, 070 – 484 00 80
Blackensvägen 92
125 34 Älvsjö
lars.wallman@karolinska.se

Henry Holmstrand, suppleant
08 – 648 7599, 073 – 696 1037
Voxnegränd 7
128 43 Bagarmossen
henry.holmstrand@gmail.com

Gustaf Holgersson, sekreterare
070 – 916 00 17
Karins Allé 6
181 44 Lidingö
gus@javist.com

Katarina Svensson, juniorsektionen
070 – 873 77 32
Rankhusvägen 4
196 31 Kungsängen
annakatarinasvensson@gmail.com

Lars Salomonsson, hamnfogde
070 – 886 56 02
Svartskogsvägen 68
136 59 Haninge
larssalomonsson@telia.com

Lena Karlsson, Holmfogde
070-588 02 78
Husarvägen 12
194 79 Upplands Väsby
taketkarlsson@hotmail.com

Telefon till klubbhuset:
Postadress:
Mailadress:
Postgiro:
Hemsida:

08 - 644 01 38
Box 151 89, 104 65 Stockholm
e-post@gaddviken.se
5 25 40-2
www.gaddviken.se

Kallelse till Årsmöte i Segelsällskapet Gäddviken torsdag
den
1 3 februari kl 1 8:30 i Klubbhuset
Dagordning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
och att räkna avgivna röster.
(justering ska ske senast tre veckor efter årsmöte).
Fråga angående mötets stadgeenliga utlysning.
Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll.
Styrelsens årsberättelse.
Revisorernas årsberättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag om budget för det kommande verksamhetsåret samt
fastställande av
omkostnadsersättningar åt
styrelseledamöter och övriga funktionärer.
Förslag till kappseglingsprogram för det kommande
verksamhetsåret
Val av styrelse enligt stadgarna.
Val av övriga funktionärer.
Eventuella bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga.
Rapporter och skrivelser.
Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra
hedersbetygelser.
Skifte av nyvalda styrelseledamöter
Mötet avvslutas

Utskrift av årsberättelsen kommer finnas tillgänglig i klubbhuset.
Välkomna!
Styrelsen SSG

Advent på Lilla Skratten
i den milda vintern 2013

SSG i världen

Margareta H. skriver och berättar om Gäddis måste rimligen vara en av de mest
evenemanget:
kända segelsällskapen i världen (vilken
som bekant sträcker marginellt utom
"Vi hade en jättetrevlig tur till Skratten, Stockholms gränser). Vi har tidigare
sol på vägen ut, härligt med glögg och en uppmärksammat SSG i literaturen, då
liten specialtoast som Yvonne bjöd alla på med fokus på Åke Mattssons böcker. Här
plus förstås pepparkakor med ädelost. vänder vi uppmärksamheten mot den
Sedan vidtog massor med eldning, mycket klassiska konsten, och närmare bestämt
god julmat och liten paketutdelning. När denna ypperliga tavla på Utö Värdshus.
båten kom och hämtade oss vid halv sju Vad finna vi i bildens centrum, om inte
tiden så var det skönt att komma tillbaka en vimpel från... Gäddvikens
till civilisationen. En stor del av gänget Segelsällskap!
skulle ta båten tillbaka till stan."
Till detta serveras en bild på frenetisk
äggskalning (månne för att hålla fingrarna
varma..?).

Gäddis
gratulerar!
Ny börjar vi på ny kula och sänder ett stort grattis till
våra första jubilarer 2014:
Johan Lundevall
Zoe Kaye-Riley
Svante Söderlind
Thomas Broomé
Bertil Zethraeus
Bertil Johansson
Oskar Hellblom
Linda Hellström-Hjälm
Lars Nordlund
Gustaf Holgersson

8 år
10 år
30 år
45 år
60 år
60 år
50 år
65 år
70 år
70 år

26:e januari
i januari
24:e februari
27:e februari
21:a februari
28:e februari
11:e februari
3:e april
23:e januari
31:a mars

Grattis till er alla !

Vi grattar naturligtvis alla er andra som jubilerar
också men som flyger under vår födelsedatumsradar.
Vet du med dej att vi inte har uppgifterna får du gärna
skicka dem i ett mejl till Gustaf: gus@javist.com eller
i ett vanligt brev, se adressen på ”styrelsesidan”.

Klubbens finanser 201 3

PREL. BALANS 201 3 PREL. RESULTAT 201 3 KOSTNADER 201 3
TILLGÅNGAR
INTÄKTER
Medlemsfordringar
Kassa
Postgiro
Hamnfond
Holmfond
Juniorfond
Miljöfonden
Sparfond
Summa
tillgångar
SKULDER
Nyckelskuld
OBS-konto
Förbetalda
avgifter
Summa
skulder
Summa

52 289

Medlemsavgifter
1 2 766 Yachtavgift
298 01 2 Inregistrerings1 5 000 avgift
22 000 Hamnavgifter
1 4 1 33 Skåphyra
11 632 Sommarplats24 469 avgift
Kappseglings450 301 /anm.avgift
Anm.avgift GR
Middag GR
Försäljning GR
-48 1 24 Läger-45
verksamheten
-244 747 Lägerverksamheten, bidrag
Annonsintäkter
-292 91 6 Försäljning
Pliktavgift
Försenings1 57 385 avgift
Bankräntor
Övrigt
SUMMA IN

73 81 0
34 230
5 700
11 7 765
11 865
1 6 050
3 1 25
7 550
26 990
11 1 65
93 000
1 2 463
3 500
3 000
2 265
2 043
1 350
425 871

Driftkostnad, Hamn
Inv hamn

-40 854
-3 596

Arrende, Hamn
-11 000
Arrende parkering
-4 500
El-förbrukning, Hamn -21 757
Vatten, hamn
-744
Sophämtn. - hamn
0
Försäkring, hamn
-11 000
Försäkring, holme
-5 325
Föreningsavgifter
-20 1 48
Arrende - Holme
-6 1 44
Driftkostnad, Holme
-1 4 646
Investering, Holme
-6 283
Klubbmästeriet
-31 428
Kappseglingskommittén -7 205
Omkostnadsersättn. -1 4 240
Juniorverksamhet
-88 357
Tjejverksamhet
Seniorverksamhet
Gäddisregattan
-31 762
Gäddviket
-1 8 570
Hemsidan
-745
Klubbmöten
Telefon
-2 21 0
Porto
-1 262
Bank-/PG-avgifter
-2 583
Förbrukningsmateriel -733
Uppvaktningar
-792
Inköp Standertar
Övrigt
-4 308
SUMMA UT
-350 1 90
RESULTAT
75 680

Klubbens budget 201 4
KOSTNADER

NTÄKTER

Medlemsavgifter
Yachtavgift
Inregistreringsavgift
Hamnavgift
Skåphyra
Sommarplatsavgift
Kappseglingsanm. avgift
Anm.avgift GR
Middag
Försäljning GR
Lägerverksamheten
Lägerverksamheten
bidrag
Annonsintäkter
Försäljning
Pliktavgift
Förseningsavgift
Bankräntor
Övrigt

74 871
35 700

SUMMA IN

408 946

1 21 760
1 2 41 5
3 000
1 6 000
34 200
11 000
90 000
5 000
2000
1 000
2000

Driftkostnad, Hamn
-1 5 000
Inv hamn
-35 000
Arrende, Hamn
-11 000
Arrende parkering
-4 500
El-förbrukning, Hamn -25 000
Vatten, hamn
-1 000
Sophämtn. - hamn
-1 500
Försäkring, hamn
-1 2 000
Försäkring, holme
-5 500
Föreningsavgifter
-20 200
Arrende - Holme
-6 200
Driftkostnad, Holme
-1 2 700
Investering, Holme
-9 000
Klubbmästeriet
-39 000
Kappseglingskommittén -11 200
Omkostnadsersättn. -1 4 240
Juniorverksamhet
-90 000
Tjejverksamhet
-3 000
Seniorverksamhet
-1 500
Gäddisregattan
-58 050
Gäddviket
-20 000
Hemsidan
-1 000
Klubbmöten
-1 500
Telefon
-2 200
Porto
-2 000
Bank-/PG-avgifter
-2600
Förbrukningsmateriel -700
Uppvaktningar
-2 500
Inköp standertar,
-3 000
nycklar etc
Övrigt
-2 000
SUMMA UT
RESULTAT

-41 3 090
-4 1 44

Gäddvikare - dags för årsfest!
Släpp taget om soffan, ta på finstassen och dansskorna, för att till
hurrarrop och med höjda glas, i glada vänners lag minnas den förra
och glädjas till den kommande sjösatta årstiden!

Den 1 5:e mars klockan 1 8:00 möts vi på Skeppsholmen och närmare
bestämt i Kulturfyren på Slupskjulsvägen 26a. Sedvanlig fest med
dans och klackarna i taket, bar och orkester.
375 kr för fördrink, middag med vin och kaffe.
Sista anmälningsdag 26/2 till Henrik Edberg på henedb@gmail.com
alt. 0736237916. Betalning önskas till Gäddvikens plusgiro
5 25 402. Skriv namn i meddelandefältet.

Vä l ko m m e n

Extra! PUB-AFTON
i samarbete med

M-båtsförbundet

SSG inbjuder glatt till regelkväll under M-båtsflagg
Lördag den 8 februari kl 1 6:30 i klubbhuset 1 7:00
Henrik Janmark går igenom hur dom klarar sig undan protester
runt banan och Domare Ove Lundbladh från SSF står till förfogande med kommentarer.
Det blir dessutom frågestund där Ove Lundbladh svarar på
frågor
1 9:00 Pub, tugg, bärs, bar, korv, ljug, vin, disco
Välkomna! Gästboj finns.
Klubbmästeriet

Toalett ombord - billig,
enkel och miljövänlig
Två vuxna och två barn ombord på en
åttameters segelbåt. Ingen plats för
permanent installerad toalett typ
holdingtank. Struligt - något måste göras,
men vad? Vi beslöt oss för att bygga ett
torrdass i förpiken, eller snarare en
"Separett-toalett".
Genom att separera No. 1 (liquidus) från
No. 2 (solidus) undviks det mesta av
odören. Detta åstadkoms med en insats
under toasitsen som avleder No. 1 till en
lätthanterlig dunk. No. 2 samlas upp på

En
tät
plywoodstomme där
sitsen
är
limmat till ett
uppfälbart
lock. Dunken
lirkas lätt loss
för tömning i
land.

Varuti
avbildas
geometrin för
separettfunktionen.

Rörmokeri för No.
1 från insats till
dunk på framsidan.

en bädd av kattströ (pappersgranulat;
komposterbart) i en soppåse som efter
några dagar tas iland eller förvaras
ombord i en lufttät tunna
(www.noaxlab.se).
Efter en säsong får prototypen betyget
"Utmärkt". Tillvaron ombord är mer
harmonisk än tidigare. Odören uteblir,
tömningen är enkel, och semestern är
räddad.
Henry H

Hinken med
soppåse och
kattströ och så
är lätt att
lyfta ut ur
toalådan.

Johnnes loggbok
Vår hamn. Trots 100 år av giftfärger
blomstrar stranden o även gruset.
Småbjörkar, rosenbuskar, tussilago.
Djurliv: bäver, häger, dopping, svanar,
svärtor, änder. Härom året. Fin vår i
Gäddis. Båten klar för utsegling.
Andfamiljens dunungar reducerade från
11 st till 3 på några dagar. That´s life.
Lördag: Maria har lyckats lura skepparen
från SSG! Någon slags festival i stan. Vi
cyklar till Skeppsholmen bland annat för
att kolla ”Stockholmsbriggen”. Plötsligt.
Naturen är grym. Tre små jävla söta
dunungar kommer oskyldigt vaggande
framför en gammal hamnbyggnad. I
ögonvrån ser jag en grym jättetrut på
inflygning. Nu jävlar.
Vi kastar oss av cyklarna, skepparen leder
expeditionen, vi motar ihop ungarna i
skydd mot kasernen med våra cyklar.
Dom piper och försöker smita undan.
Fler trutar störtdyker nära. Svett. Hur
ska vi få andungarna till skydd, i sjön..?
Ett äldre brunbränt par kommer
flanerande, farbrorn ser duktig ut, skulle
kunna vara seglare.
- Snälla, gör en insats, hjälp oss att rädda
andungarna…

Farbrorn hajar situationen direkt, ser mig
medlidsamt i ögonen:
- Hur dum får man bli, ser du inte dom
långa benen, ser du inte att det är
trutungar..!

Föreningsbrev

B

AVS: Segel Sällskapet Gäddviken, Box 1 51 89, 1 04 65 Stockholm

