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Gott Nytt År,
Vi har precis lagt vårt jubileumsår bakom 
oss och vilket år det blev.  Det började 
med Festen snabbt följt av Gäddisdagen, 
två händelser som visade vilken otrolig 
potential det finns i vår klubb.  Sen följde 
Sjösättning, Boo-Fyr, Midsommarfirande 
på Skratten, Seglarläger, Eskader, 
Gäddisregattan, Paketkappsegling 
och avslutningsvis Pub-kvällen med 
Gäddis the Movie. Till er som missade 
den kvällen så kommer ytterligare ett 
tillfälle under våren – där skapare med 
konstnärlig frihet – gjort några smärre 
tillägg/förändringar……

Ett jättetack till Jubileumskommittén 
som under ledning av Gun Nilsson 
gjorde allt detta möjligt och Stina Åström 
– vad hade vi gjort utan dig?
En annan kraftsamling var ”Rädda 
Bastuprojektet”. Den av många älskade 
bastun på Lilla Skratten har tagit stryk 
av de två senaste vintrarna och det gick 
inte att vänta längre – ifall vi skulle få 
ytterligare en isvinter. Berra Zethræus 
och Peter Ålund ryckte ut för en 
okulärbesiktning och fick en idé som 
även innebar att en extra uttaxering 
kunde bli aktuell. Planen modifierades 
något och under ledning av Ove Ehn så 
kallades ett gäng medlemmar till allmänt 
arbete första helgen i oktober och 
som gjorde ett jättejobb.  Vid höstens 
medlemsmöte flaggades och godkändes 
denna uttaxering där ev. överskott skulle 
övergå till en s k holmfond men det har 
varit många diskussioner i styrelsen och 

det lutar åt att detta kanske inte ska bli 
nödvändigt – uttaxeringen alltså.
 I avsaknad av en ordinarie valberedning 
tillsattes en interimistisk vid samma 
möte. Detta gäng med Rune Matsson 
som sammankallande har utfört ett 
praktjobb. I skrivande stund så har alla 
poster tänkbara kandidater. Det innebär 
att för första gången på flera år kommer 
styrelsen att vara fulltalig och många nya 
ansikten kommer att kunna tillföra nytt 
blod och nya idéer. 

I övrigt har året bjudit på en viss 
turbulens. Vid ett ovanligt välbesökt 
årsmöte kulminerade, den under 
föregående år återupptagna, 
diskussionen kring en av klubbens 
hjärtefrågor; hantering av avgifterna.  
Många av oss som var med förra 
gången tänkte nog i sitt stilla sinne: 
”Inte nu igen”. Spänningen steg alltefter 
punkten närmade sig och till slut kunde 
man skära luften med kniv (inte bara 
pga. syrebrist) när det var dags för en 
sällsynt uppfriskande diskussion som 
man nog får gå tillbaka rejält i tiden 
för att matcha. Nu blev resultatet, 
inte helt överraskande, att tiden inte 
var riktigt mogen för att direkt driva 
igenom radikala förändringar med 
svårförutsägbara konsekvenser. Det 
positiva är ändå att så många kände sig 
engagerade i en viktig framtidsfråga. 
Bådar gott för klubben. Det negativa 
är att det skedde till priset av några 
slocknade eldsjälar och flera, mer eller 
mindre, ansträngda relationer. 
För att återknyta till behovet av 

Ordförande har ordet. 
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långtidsplanering och budget för en 
sådan pågår en diskussion i styrelsen om 
nödvändigheten att på sikt spara i fonder 
till ett i förväg av medlemmarna fastställt 
beloppstak. Tanken är att klubben ska 
spara till avsedda ändamål då möjligheter 
till banklån, med egendom som säkerhet, 
saknas och att detta ska ske efter en av 
medlemmarna godkänd plan.
Styrelsen har under sitt budgetarbete 
inför 2012 försökt att, förutom att 
utgå från vår grundläggande syn på 
”beskattningar”, även försökt tänka 
utifrån vad tidigare motionärer önskat. 
Vi har kommit en bit på väg men 
inte nått fullt ut. Det kommer säkert 
att avspegla sig mer i kommande 
budgetarbeten.

Vid årsmötet kommer det att läggas 
fram förslag till en stadgeändring 
i samband med att ledaren för 
ungdomsverksamheten föreslås ingå i en 
framtida styrelse.  Hamnfogden önskar 
utöka antalet vice hamnfogdar till 3, 
varav en skall ha huvudansvaret för vårt 
bryggbestånd. 

I februari så lämnar jag över 
ordförandeklubban till….. 
Efter snart 20 år i styrelsen så ska jag 
snart bli en ”vanlig” medlem – vad det 
nu innebär. Det har varit otroligt roliga 
men framförallt mycket lärorika år.  Jag 
är stolt över att vara initiativtagare till 
det som sedan blev Gäddviket, fixat 
skatteåterbäring, och tillsammans med 
dåvarande holmfogden öppnat upp 
Skratten till att bli en klubbholme. Jag 
är också stolt över att tillsammans med 
Gun Nilsson startat upp den nuvarande 

tjejverksamheten i klubben. Det finns 
säkert en del jag kanske borde vara 
mindre stolt över, men det kan ju någon 
annan ta upp om det är intressant.
Ett stort tack till alla er som delat 
styrelsejobbet med mig under dessa år.
Jag vill också på detta sätt passa på 
att tacka några som under åren betytt 
mycket för mig:
Henry Johansson som föreslog mig att 
kliva in i styrelsen som kassör,
Ove Ehn som envis revisor och 
hamnfogde – där han lugnt och 
pedagogiskt påpekat för oss hur vi borde 
göra istället,

Sten-Gunnar Furtenbach som under 
våra många år tillsammans i styrelsen 
visade stort förtroende för mig, 
Johnne Svensson som övertalade mig om 
att våga ta över ordförandeklubban,
Göran Lindholm som med sin långa 
erfarenhet från föreningsjobb, rappa 
tunga och kvicka knopp stöttat mig,
Gun Nilsson, som med sin otroliga 
energi och sitt glada humör inspirerar. 
T.ex. har vi ibland under nattetid försökt 
ändra på en del ”inredningsdetaljer”, 
men …. Ni vet – så brukar vi aldrig göra, 
så har vi aldrig gjort, så kan man ju inte 
göra. Skam den som ger sig.
Självklart så tackar jag också alla tjejer 
som under åren sett till att mycket av 
det vi ordnar i klubben också blir av 
och avslutningsvis tack också alla ni 
Gäddvikare som gör Gäddis till vad det 
är.

Jag säger som min företrädare – tid att 
arkivera sig,
Yvonne Fergell
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Adress- och telefonlista till styrelsen.

Yvonne Fergell, ordförande
08 - 88 33 59, 073 – 825 48 48
Brådstupsvägen 21, 129 39 Hägersten
yvonne.fergell@teknord.se 

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

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

Louise Fernstedt, sekreterare
08 - 452 79 34, 070 - 521 47 17
Ängsklockevägen 41, 181 57 Lidingö
louise.fernstedt@skl.se 

Lars Salomonsson, hamnfogde
070 – 886 56 02
Svartskogsvägen 68, 36 59 Haninge
larssalomonsson@telia.com
 
Margareta Hedsved, holmfogde
08 - 750 58 85, 070 - 620 04 34
Klubbacken 18, 129 39 Hägersten
margareta.hedsved@comhem.se

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

Kappseglingsledare, vakant
Suppleant, vakant 

Telefon till Klubbhuset: 08 - 644 01 38
Postadress:   Box 151 89, 104 65  
    Stockholm
Mailadress:   e-post@gaddviken.se
Postgiro:   5 25 40 – 2
Hemsidan:   www.gaddviken.se
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Kallelse.
Härmed kallas samtliga gäddvikare till årsmöte fredag 17:e februari 2012

Tid. 19:00 Plats Klubbhuset
Föredragningslista 
§ 1 Sammanträdets öppnande
§ 2 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna  
 avgivna röster 
§ 3 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysning
§ 4 Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll.
§ 5 Styrelsens årsberättelse
§ 6 Revisorernas berättelse
§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Förslag till budget för kommande verksamhetsåret samt fastställande av 
 omkostnadsersättning åt styrelseledamöter och övriga funktionärer.
 Styrelsen föreslår följande förändringar:
 • Ordförande från 800: - till 1 400: -
 • Klubbmästaren från 600: - till 1 200: -
 • Vice hamnfogdar 600: -/person
§ 10 Förslag till kappseglingsprogram 2012
§ 11 Val av styrelse enligt stadgarna
§ 12 Val av övriga funktionärer
§ 13 Eventuella bordlagda frågor eller av styrelsen väckta frågor
 Styrelsen föreslår att ledaren för juniorverksamheten blir ordinarie ledamot i  
 sällskapets styrelse. Detta innebär att vissa paragrafer & moment i stadgarna skulle  
 behöva ändras enligt följande:
 • § 11 Mom 1. Sällskapets styrelse består av följande ledamöter: Ordförande, tillika  
 eskaderchef……..
 Ledaren för juniorverksamheten läggs till.
 •§ 11 Mom 8. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst 6 av dess 
 ledamöter är närvarande. I övrigt oförändrat.
 • § 12 Styrelseledamöternas åligganden. Mom 10 läggs till avseende ledaren för  
 juniorverksamheten.
 • § 13 Mom 10. Utgår med anledning av ovanstående. 
 Förslag att hamnkommittén utökas med en vice hamnfogde som ansvarar för  
 bryggfrågor. Detta innebär ingen stadgeändring. 
§ 14 Rapporter och skrivelser
§ 15 Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
§ 16 Skifte av nyvalda styrelseledamöter
§ 17 Avslutning

 
Efter årsmötet avsätts tid för ev övriga frågor.

Väl Mött!
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SSG:   PREL  RESULTAT  2011   SSG: PREL  BALANS  2011 SSG:      BUDGET  2012

  INTÄKTER:   TILLGÅNGAR:   INTÄKTER:

  Avgifter 117 520,00   Medl fordringar 113 212,50   Avgifter 112 000
  Hamnavgift, skåphyra 130 697,28   Förskott 233,20   Hamnavgift, skåphyra 124 000
  Sommarplatsuth. 11 600,00     Kassa 2 948,10   Sommarplatsuth. 0
  Försäljning 9 677,22   Postgiro 100 516,64   Försäljning 2 000
  Räntor 616,99   Företagskonto 76 022,50   Räntor 300
  Extra uttaxering 0,00   Sparkonto 23 657,87   Extra uttaxering 24 000
  Övrigt 6 473,00   Fondkonto 29 863,18   Övrigt 2 000
  Juniorverksamhet 95 400,00   Juniorverksamhet 92 500
  Kappseglingar 2 340,00   SUMMA: 346 453,99   Kappseglingar 3 250
  GR-segling 11 000,00   GR-segling 16 000
  GR-middag,pub etc 47 635,00   GR-middag,pub etc 45 200

  SKULDER:
 SUMMA INTÄKTER: 432 959,49  SUMMA INTÄKTER: 421 250

  Nyckelskuld -45 779,50

  OBS-konto -450,00

  KOSTNADER:   KOSTNADER:
  SUMMA: 692 907,98

  Drift hamn -28 184,89   Drift hamn -18 000
  Invest hamn -13 969,00   Invest hamn -31 000
  El -20 433,00   El -25 000
  Vatten -1 488,00   Vatten -1 500
  Sophämt, hamn 0,00   Sophämt, hamn -1 500
  Försäkringar hamn -10 000,00   Försäkringar hamn -10 500
  Försäkringar holme -5 161,00   Försäkringar holme -5 157
  Föreningsavgifter -15 639,00   Föreningsavgifter -15 825
  Arrende, hamn -10 736,00   Arrende, hamn -12 000
  Arrende, parkering 0,00   Arrende, parkering -4 500
  Arrende, holme -5 945,00   Arrende, holme -6 000
  Klubbmästeriet -13 257,00   Klubbmästeriet -29 000
  Kappseglingar -5 119,00   Kappseglingar -10 800
  GR segling -7 903,26   GR segling -18 200
  GR middag pub etc -38 266,50   GR middag pub etc -39 850
  Omkostnadsers -10 400,00   Omkostnadsers -13 040
  Gäddviket -14 879,00   Gäddviket -13 000
  Hemsidan -685,00   Hemsidan -1 000
  Övr. klubbkostn -33 591,80   Övr. klubbkostn -21 800
  Juniorverk. -99 541,90   Juniorverk. -85 000
  Tjejverksamhet -2 238,00  Tjejverksamhet -3 000
  Jubileumskostnader -97 039,80   Seniorverksamhet 0
  Mtrl investering Holme -988,00   Mtrl investering Holme -17 000
  Driftkostnad, Holme -10 829,90   Driftkostnad, Holme -7 500

  SUMMA KOSTNADER: -446 295,05   SUMMA KOSTNADER: -390 172

  RESULTAT: -13 335,56   RESULTAT: 31 078

Balans, resultat och budget.
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Hamnhörnan. 

Helgen innan torrsättningen så 
färdigställdes pontonbryggorna med nya 
ändbeslag och därmed känns det som att 
pontonbryggorna börjar bli klara. Nisse 
har installerat en batteriladdare under 
arbetsbänken i verkstan och Christian 
har monterat belysning på motorboden.

Under vintern skall vi klura ut hur 
belysning och elförsörjning på 
pontonbryggorna skall se ut för att 
förhoppningsvis ha en installation klar 
till sjösättningen i vår.

Trots att våra bojar läggs ut med samma 
längd från bryggan så är det vissa bojar 
som gör otillbörliga närmanden mot sin 
omgivning. Detta översociala beteende 
har vi tänkt stävja genom att ensa upp 
längden på bojkättingarna. Bosse har låtit 

äta upp djupet vid bojarna och resultatet 
finns naturligtvis i ett stapeldiagram där 
man kan gå in och göra djupa analyser, 
om uttrycket tillåts. Varje båtägare 
kommer att meddelas vilken kättinglängd 
som gäller i vår. 
 
Båtar som välter på land är nog något 
av en mardröm för de flesta. Flera 
pallningar och stöttningar lämnar nu 
en del övrigt att önska. Därför kommer 
sällskapets bestämmelser för pallning 
och stöttning att bli mer detaljerade. 
De som måste förbättra sin pallning 
och stöttning till nästa höst kommer att 
meddelas detta under våren.

Glöm inte att klappa om yachterna 
under vintern.
Lasse  

Så var då yachterna på torra firman igen och 
täckställningarna på plats, klara för att ta 

emot vinterns dos av snö och is.
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Det är en fråga som många Gäddvikare antagligen kan svara ja på,  bastun 
är populär och kommer att fortsätta att vara det så länge den fungerar. Efter 
att badstegen tillkom har det dessutom blivit bekvämare att svalka sig efter 
bastubadet. 

Så länge den fungerar ja, det var just kring det som det blev diskussion tidigt  i 
höstas:  kommer vi överhuvudtaget att ha någon bastu om ytterligare en isvinter ska 
pina de betongplintar som redan inför förra vintern stagades upp med en provisorisk 
lagning ?  Diskussionen utmynnade i att styrelsen på det senaste medlemsmötet 
föreslog medlemmarna en extra uttaxering för att finansiera en räddningsaktion som 
snabbt skulle utföras, en aktion som vid tiden för medlems-mötet ännu inte planerats 
i detalj, och därför inte heller fått en slutlig prislapp. En preliminär plan till en 
kostnad på  25-30 000 kr  var det som medlemmarna fick rösta om. Förslaget antogs 
vilket kan  resultera i en  extra uttaxering på 300 kr per båt,  det ekonomiska 
utfallet av innevarande år får avgöra om en extra uttaxering behövs.

Hur det sen gick med räddningsaktionen kan  ni läsa om på nästa sida.

Kassören

Kassören meddelar...

Har det blivit många bastubad på Skratten i sommar ?  
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Under stängningshelgen i slutet av september upptäcktes att vi måste 
göra något skyndsamt. Lasse Salomonsson, Ove Ehn och Peter 
Åhlund kom gemensamt fram till att en limträbalk skulle kunna rädda 
situationen.   
(Man byggde vidare på Berras idé om en stålbalk.) 

Sagt och gjort; en lördag sent i oktober åkte 9 personer ut till Skratten – det borrades 
i berg, blandades cement, bars stenar, tillverkades formar för att gjuta fundament 
(=stöd för limträbalken) och det sågades, borrades och limmades en limträbalk. Den 
placerades lämpligt för att Lasse och Ove skulle kunna få dit balken rätt med hjälp av 
domkrafter en vecka senare när cementen torkat.  
För att alla som kallats till arbetet skulle orka jobba och vara glada såg vi till att det 
fanns god mat till alla. De flesta åkte taxibåt ut och Ove körde ett jättelass med all 
utrustning och cementsäckar i sin båt.

Vi fick en jättefin höstdag med sol som belöning för våra ansträngningar.
Bastun kommer att stå kvar i vinter och vi får komplettera med fler gjutna stöttor 
säsongen 2012. Vi måste också köpa fler sittbrädor till regattamiddagen 2012.

Hittills har vi gjort av med ca 9000 kr, mellan 5000 och 10000 kr återstår för 
komplettering av bastun och resten av uttaxeringen på 300 kr per yacht kommer 
enligt medlemsbeslut att läggas i fonden för underhåll av Lilla Skratten. 

Stort tack till alla som jobbade så fantastiskt bra!

Bastun på Lilla Skratten.
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EN  KULTKVÄLL …. 
En novemberkväll 2011 var det 
urpremiär på GÄDDIS THE MOVIE 
inför en nyfiken samling gäddvikare i 
klubbhuset vid Svindersvikens strand.
 
Pubafton kallades kvällen då 
jubileumsåret skulle summeras. 

Det blev
Förstklassig servering: 

Chokladhjulet snurrade: Grattis till 5a-seglare Stig Andersson    
som vann biljett till årsfesten 2012.     
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Gäddvikare i spänd förväntan – minglandes, barhängandes, snackandes… 

Så var det dags för FILMPREMIÄR  Hört i minglet: 
”Ordet är inte bra – det är OUTSTANDING”.

”Lysande”
”Fantastiska skådisar må jag säga”   

”Sånt här kittar ihop”
”Inte konstigt att man älskar sin gamla klubb”

”Det är bara att buga; filmskaparen är genialisk”

Filmrecension:   Filmer kan vara bra eller dåliga, bli framgångar eller floppar.
Och så finns det de som gör avtryck.
Gäddis The Movie är ett mästerverk, den ger avtryck.
Betyg: Fem välfyllda spinnakrar (av 5 möjliga)       )  )  )  )  )
Filmskapare: Nils
I rollerna: Det kryllar av kända filmstjärnor, en 
skådespelarmässig triumf.
Genre: Retromodern!  En helt ny, smal genre. Snygg och ösig.                           
Filmskaparen bryter ny mark.
Handling: två timmar fulländad underhållning, en 
kärleksförklaring till ett hundraårigt andningshål, flashbacks om 
segling och yachter,seglare, deras liv och leverne genom                            
olika tidsepoker, deraras liv och leverna. Se den!

För jubileumskommittén genom Gun IF 686.
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Jubilarer.

  Gunnar Bergqvist 80 år 23 februari
  Mats Borg  50 år 23 februari
  Kurt Winblad  75 år 14 mars
  Birgitta Wulff   75 år 17 mars
  Mikael Sandberg  70 år 9 april
  Johan Ödmann  50 år 13 april

Till alla er som fyllt eller som kommer att fylla jämnt men där vi inte har tillgång till fördelsdatum 
så grattar vi naturligtvis i efter-/förskott. Och nedan grattar vi alla juniorer som har födelsedag upp 
till 10 år och alla som fyller 15 och 20 år.

Johan Lundevall   6 år 26 januari
Jacob Åqvist  10 år 11 februari
Max Kaye- Riley  10 år 3 mars
Oscar Dahlberg  15 år 14 mars
Alexander Storgårds 10 år 16 mars
Viktor Byström  10 år 27 mars
Ella Hedströmmer 10 år 29 april
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Info från våra klubbgrannar…

en klubbafton hos Erlandssons planeras,  
preliminärt datum är 23 februari.  

Representanter från International, Isotherm samt Garmin ska 
förhoppningsvis finnas på plats tillsammans med kaffe och mackor! 
Observera att allt ännu är preliminärt,  det kan ändras.

Begränsat deltagarantal, mer info kommer…

Styrelsen   
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Protokoll. 
Protokoll fört vid medlemsmöte nr 2 - 2011 i Segel Sällskapet 

Gäddviken fredag den 16:e september 2011 i klubbhuset

Lista över de 18 närvarande medlemmarna (bilaga 1)  liksom övriga bilagor till 
protokollet finns bifogade  protokollet i pärmen i klubbhuset och kan vid önskemål 
beställas från  SSG:s sekreterare, Louise Fernstedt.

§1 Mötets öppnande
 Ordförande Yvonne Fergell hälsar medlemmarna välkomna.

§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 Mötet är stadgeenligt utlyst. 

Johnne Svensson påpekar att kvartalsmötena inte brukar hållas på fredagar 
han menar att fler medlemmar kanske hade kommit en vardagskväll. 

§3 Fastställande av dagordning
 Dagordning fastställs.
 Till mötets ordförande väljs Yvonne Fergell och sekreterare Sofia Broomé.

§4  Föregående protokoll
 Föregående protokoll justeras.

§5  Bordlagda frågor från årsmötet
 Två bordlagda frågor från årsmötet tas upp:

1. Bertil Zethreaus och Julle Karlssons motion om en ny princip för 
avgiftsjustering har dragits tillbaka. Styrelsen hade hoppats på en fortsatt 
diskussion och har bjudit in Julle och Bertil till två styrelsemöten men de har 
avböjt. Styrelsen arbetar vidare med frågan om hur SSG:s verksamhet skall 
bedrivas fram till årsmötet. Eventuellt kan budgetarbetet ge idéer. 

2. Fyllnadsval av båtvårdsman - Peter Seyboldt väljs av mötet. Beslutades att 
hänskjuta val av kappseglingsledare och suppleant till årsmötet.

§6  Klubbens valberedning
Valberedningen, Kurre Winblad och Gunnar Lindstrand, har avgått.  
Klubben behöver en interimistisk valberedning fram till årsmötet. Rune 
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Mattson, Katarina Svensson och Stene Bruno väljs av mötet. Även Svante 
Söderlind Mattson är sammankallande. 

Ordförande påpekar att det står den interimistiska valberedningen fritt 
att be medlemmar att hjälpa till i valberedningsarbetet. Styrelsen kommer 
att informera om vilka poster som behöver tillsättas. Tidigare har Siv 
Johansson, Nisse Fergell och Patrik Stenberg kontaktats av styrelsen för att 
definiera valberedningens roll i SSG och dess arbete (bilaga 2).

§7 Medlemsärenden
Mötets sekreterare Sofia Broomé redogör för nya medlemmar sedan 
medlemsmötet i april: 

 7.1 Medlemmar in
 Mason Lee
 Kjell Stenström
 Brittmarie Sundberg
 Björn Andersson
 Alexander Storgårds, junior
 Ella Hedströmer, junior
 William Evers, junior
 Max Kaye Riley, junior

 7.2 Medlemmar ut
 Julle Karlsson
 Lena Olsson
 Dennis Löfstrand
 Sebastian Olsson
 Stefan Ahlgren
 Emil Gyllander
 Roger Hellberg

 7.3 Jakter in
 IF Solo – Mason Lee
 M22 – Kjell Stenström
 M24 Marialla – Brittmarie Sundberg
 Dehler 29 Vivere – Katarina Grenfeldt
 IF Rödbettan – Carina Andersson
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 Express Filbunken – Oscar Hellblom
 
 7.4 Jakter ut
 Albin Express nr 470 Abbe Pech Pech – Katarina Grenfelt
 Folkbåt Skatten – Maria Nordin
 SK30 – Victor Karlin
 SK22 Tula – Stina Åström
 Folkbåt – Henry Holmström
 Albin Viggen – Linnea Källgård
 Stortriss – Per Ödman
 Kustkryssare – Jan Jäberg
 11:a – Julle Karlsson

§8 Kassarapport  
Kassör Lasse Wallman tycker att klubbens ekonomi ser bra ut. 
Jubileumskommittén får beröm, har lyckats bra med planering och 
budgetering.

Han går igenom balans-/resultatrapporten (bilaga 3-4). Han förklarar de 
låga elkostnaderna med att vi har sänkt vår andel av den med Svindersvik 
delade elavgiften Enligt avläsningarna är vår andel numer endast 40 procent. 

 Inga frågor ställs om ekonomin.

§9 Hamnen 
Hamnfogde Lasse Salomonsson redogör för hamnens budget, som på 
grund av förra årets överdrag, var  reducerad till 30.000 kronor. Med 
inkomster från sommarplatsavgifter ökar budgeten till 41.600 kronor. 
Årets största utgifter är elsystemet - 14.000 kronor och renovering av 
motorboden - 9.000 kronor, som mycket tack vare Ove Ehn är i skick som 
ny. Övriga större kostnader är reparation av pontonbrygga och anskaffning 
av och åtgärder på båtar.

5.500 kronor är nu kvar och kommer i första hand användas till bryggor  
och båtar. 

Lasse S har köpt in bockar till masterna och lampor. De båtar som hör till 
hamnen ska få bättre täckställningar. 
Stene Bruno vill köpa in två kvistyxor men Lasse S säger att det får vänta till 
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nästa år. 

Johnne Svensson tar upp problem med papperskorgarna på vägen, har sett 
kvinnor med barnvagn proppa dem fulla. Robin Böckman vill tona ner 
sopdiskussionen, vilket sker. 

§10  Kappsegling
I brist på kappseglingsledare och utan representanter från 
kappseglingskommittén närvarande vid mötet sammanfattar ordförande 
kappseglingsläget. Regattan var trots svaga vindar lyckad med 35 deltagande 
båtar men 20 funktionärer räckte inte riktigt till, i varje fall inte på land. 
Enligt Micke Forslund kommer 25 funktionärer vara ett minimumkrav för 
att det ska bli någon regatta nästa år. 

Stene Bruno konstaterar att elen på klubbholmen tog lång tid att sätta upp 
men enligt ordförande är ett nytt system på gång. 

Johnne Svensson påpekar att kappseglingsresultaten från Boo Fyr inte är 
anslagna i klubbhuset. De finns dock med i Gäddviket. 

Gun Nilsson har en särskild tackhälsning från QSS som seglar sitt 
klubbmästerskap under Gäddisregattan. Ordförande nämner att 
Skärgårdskryssarförbundet har tackat SSG genom att skänka en målning, 
som nu hänger på väggen i klubbhuset.

§11 Ungdomsverksamheten 
Katarina Svensson berättar om sommarens seglarläger på Lilla Skratten 
vecka 27. 

30 barn var med. Fem nya hade tillkommit. Sju barn var ute med Stenes IF 
och med en RJ85. De ledsagades av två ledare med följebåt. Övriga barn 
och ledare var kvar på ön. 21 ledare deltog allt som allt och hälften av dem 
var gamla lägerbarn. Fem ledare arbetade i köket och Tor Hedvall tog hand 
om båtarna. 

Katarina tycker att verksamheten flyter på bra. Barnen har haft väldigt kul 
och känt sig ”som i Paradiset”. 
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Även ekonomiskt går det ihop sig, 93 000 kronor in och 63 000 ut. En ny 
motor till en av gummibåtarna köptes. En ny tältbotten byggdes. 
Att Julle Karlsson, som har lett verksamheten, brådstörtat hoppade av 
oroar Katarina, som fick mejl om detta tisdagen innan kvällens möte. 
Stina Åström tror dock att det finns kapacitet att få det att fungera ändå. 
Lägerverksamheten är viktig, anser Gun Nilsson, ”Barnen är ju vår 
återväxt.” Lasse Salomonsson påpekar att Julle Karlsson, som företrädare 
för lägret har varit adjungerad i styrelsen. 

Katarina Svensson konstaterar att få av hamnliggarna har barn som deltar i 
lägret. 

Stene Bruno undrar om det är ok att slänga matrester från seglarlägret i 
dassen på ön. Det luktar surt och medlemmar har klagat. Mötet beslutar att 
det är ok. 

Erik Persson undrar varför inga juniorer har ställt upp och gastat, trots att 
behovet att gasta och av gaster tycks finnas. 
Robin Böckman påpekar att den ganska lekfulla Paketkappseglingen den 1 
oktober är en bra introduktion för gastar och uppmanar dem att komma ner 
och prova på. 

§12 Klubbholmen 
Ö-fogde Margareta Hedsved berättar om vad som har hänt på Lilla Skratten 
under året. Nisse Fergell och Stene Bruno har fixat handtvätt och pump 
vid de gamla dassen. Under lägerveckan lades nya bojar ut vid bryggorna. 
Bastun har under seglarlägret stabiliserats temporärt av Peter Åhlund och 
kommer förmodligen att hålla över vintern. 
Den behöver dock stabiliseras varaktigt, eftersom isen rycker i pålarna som 
håller upp bastuverandan. 

Bertil Zethraeus har tittat på bastun och gjort bedömningen att för att laga 
den permanent behövs en extra arbetsinsats på 6-8 personer under 2-3 
helger till en kostnad av 30 000 kronor. I det ingår frakt och anskaffning  
av stålbalk.

Styrelsen anser att bastun bör bevaras och det gör även mötesdeltagarna. 
Mötet beslutade om en extra uttaxering på 300 kronor per båtägare. En 
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arbetsgrupp ska tillsättas. 

Margareta Hedsved påminner om att det är stängahelg på Lilla Skratten den 
24-25 september. Trivsam samvaro och smaskiga hamburgare utlovas.

§13   Övriga verksamheter 
•  Allmänt arbete 1 oktober kl 9-13.
•  Paketkappsegling 1 oktober start kl 14 avslutas med ärtsoppa. 
•  Tjejträff  28 oktober, OSA den 23 oktober.
•  Pubafton 18 november. Vårt 100 års jubileum knyts ihop med filmen 
Gäddis the Movie.

§14   Jubileumsåret 
Jubileumsgeneral Gun Nilsson berättar om jubileumsåret som löper vidare 
som på räls. 

100 gäster siktade vi på till Jubileumsfesten men det kom 130. 
Jubileumsdagen blev lyckad med Lasse Salomonsson berättelse om hur det 
var i segelkanotgänget som hans pappa tillhörde. Stina Åströms utställning 
står för närvarande på Skratten men ska fraktas tillbaka. 
Jubileumsboken ska distribueras till de medlemmar som inte har fått någon. 

 Gun uppmanar till köp av jubileums t-shirts.

§15   Övriga frågor 
•  Yvonne Fergell kontaktade Fortifikationsverket angående Lilla Skratten. 
Försvaret håller på att inventera och hon fick svaret att vi kunde vara lugna 
och planera för nästa sommar. 

•  Det finns gröna SSG–pärmar att hämta ut i klubbhuset att t ex ha 
Gäddviket i. 

•  Lasse Salomonsson tar upp det vikande kappseglandet.  Robin Böckman 
föreslår att vi kontaktar Vikingarnas. Styrelsen kontaktar dem. 

•  Om vi ska vara med på båtmässa och marknadsföra oss har Erik Persson 
kontakter. Vi skulle eventuellt kunna finnas med i Mälarförbundets monter 
eller SSKS:s.
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•  Katarina Svensson skulle tycka att det vore bra om ungdomarna kunde 
komma ner till Gäddis hamnplan för att känna sig delaktiga i klubben och 
för att få mer kappseglingserfarenhet. Stene Bruno och Lasse Salomonsson 
tycker att det är en god idé att flytta in mini12:orna från Skratten. 

•  Bosse Willén nämner att man på Svindersviks gårdsrestaurang är irriterad 
över bilar som parkerar vid bryggan. Men det är förmodligen Finnbodas 
medlemmar som parkerar där. Styrelsen tar upp det på ett samverkansmöte 
med övriga båtklubbar i viken.

•  Stene Bruno tycker att det är för mörkt på hamnplan. Det saknas lampor 
och ficklampor. Rune Mattson har fixat nya ficklampor och som tillsynsman 
är det från och med nu hans ansvar att se till att det finns fungerande 
ficklampor för nattvakterna.

             
§16   Avslutning

Ordföranden tackade medlemmarna för deras bidrag till mötet och 
förklarade mötet avslutat.

 
        Vid protokollet  Justeras
         Sofia Broomé  Yvonne Fergell 
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Sökes: ny redaktör till Gäddviket.
Pga tillökning i familjen behöver Gäddviket omgående en ny redaktör.

Att göra Gäddvik är oftast inte speciellt tidskrävande, det beror naturligtvis på var 
man lägger ambitionsnivån. Det finns stor frihet att utforma själva layouten enligt 
egna idéer, men det finns också färdiga mallar. Man skulle kunna tänka sig att man 
utgår från det som finns och sätter sin egen prägel på det (om man vill).

Gäddviket utkommer med 4 nummer/år:
#1 i jan/feb med summering av det gångna året
#2 i mars med styrelsens årsberättelse och inbjudan till seglarläger
#3 i maj (efter sjösättning) med medlemsmatrikel inbjudan till årets seglingar och 
midsommar
#4 i aug med summeringar av sommaren och årets seglingar samt info om ev nya 
avgifter.

Numret med medlemsmatrikeln är det matigaste och kan vara pilligt mest pga att 
man ska få in väldigt mycket data på liten yta. Annars tar varje nummer kanske 2-3 
kvällar i anspråk.

Eftersom Gäddviket bygger  på inskickat material kan det ibland tänjas väldigt 
mycket på deadline. Det händer att det kan bli lite snålt om tid innan det ska iväg till 
tryck. Detta är dock något man säkert kan styra upp mer om man  
skulle önska.

Skulle man dessutom vilja vara en mer aktiv redaktör och t ex göra egna reportage så 
skulle detta vara oerhört uppskattat.

Intresserad? Scenen är din!

Hör gärna av dig om du undrar något, antingen till Linnéa på linnea@bessalis.net 
eller Yvonne på yvonne.fergell@teknord.se
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Gäddvikare! 
Låt jakterna vila under pressarna för en kväll. 

Släpp penslar och trasor men ta Dansskor är du snäll.  

Ge ruffhäxor ledigt, ge bryggseglarn lä. Bjud in vänner och gastar, alla som Du vill.  
Kom som Du är, bjud bara till.  

Stopparna står i styrelserummet och slänten är tom,               
det är dags för årsfest; Medlem kom! 

Härmed inbjuds Du med sällskap till Segelsällskapet Gäddvikens årsfest  
den tredje mars klockan 18:00. 

Lokalen är Kristinasalen i Kristinehovs Malmgård,  
Kristinehovsgatan 2 på västra södermalm, nära Hornstull.  

	  

Meny 

Tartar med räkor avokado och chilli på smörrostat bröd 

Boeuf Bourguignon på högrev med salgurka och mandelpotatis 

Citronmarängpaj 

Boka in 3/3 för god mat, gott vin, musik, dans och fest!  

OSA senast 12/2 till Maria nordin teL: 0736790097 Marion_nord@hotmail.com 375 kr till 
postgiro 525 40 -2 

Välkommen! 
(För dem som inte hinner till kl 18:00, eller bara vill dansa, är baren öppen från kl 21:00) 	  
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Kul Tur med KULTUR!
Så är det dags igen!  SWEDISH YACHT POOL går tidigt ut med inbjudan till kommande 

säsongs huvudaktivitet vilken förutom vanliga charterbokningar är kultureskadern i 

Kroatien. Följ med till  ”Annorlunda skärgård” och ta del av den venetianska marinens 

medeltida gömställen....

Kultureskadern 2012 seglar 2 veckor tidigare än normalt med utresa 29:e sept. ev. även den 

6:e okt. Luft/vattentemp. 26/22 C. (Förlängning av restiden möjlig om önskemål ges vid 

beställning).

1 vecka 9.100:- alt. 2 veckor 14.100:-  (Tillägg för enkelhytt samt förländ restid)).Till SSG

anslutna en rabatt på 1000.-  ,   förutsatt beställning och anmälningsavgift oss tillhanda   fram   

t.o.m ”Allt för Sjön” (2-9/3) eller   senast 10/3 2012   . (8.100.-/13.100.-).Varför detta? Jo! Då har vi 

vårt administrativa upplägg klart i god tid före svenska sommaren och resp. flygbolag har ännu ej 

säsongshöjt flygpriserna Arlanda-Split t&r. Vi har heller ej kostnader för utställningar och/eller 

broschyrmaterial = lägre priser till deltagares fördel. 

Ingår:  Reguljärflyg t&r., transfer flygplats-marina t&r, turistskatt (ny historia sedan 2 år) transit-

logg/båt, inträde nationalparker Miljet och Krka, sightseeing Trogir, Hvar och Korcula. 2 middagar 

varav den första samtidigt med informationsträff i Stockholm ett par veckor före avresa då alla 

deltagare träffas att lägga fram synpunkter. Således tillfälle att i god tid studera och ev. ändra 

rutt/plats. Ingår  även att ombord på båtarna finns vid ankomst vatten med eller utan bubblor, rött 

och vitt vin, frukt och bröd. Så även städning vid återlämnande av av båt. 

Eskaderledning följer med hela resan från Arlanda och hem.

Ingen båt måste följa föreslagen rutt utan kan avvika för att åter ansluta när så önskas.

Ingår ej: Angöring hamnar/marinor samt besök i Kornatis övärld. Ej heller förbrukat båtbränsle.

 

1-veckas program till Trogir, Milna, Hvar, Scedro, Korcula, Miljet, Lastovo och Vis alt. Palmezana

och åter. Förutom nämnda finns efter föreslagen rutt ytterligare ett flertal intressanta mindre platser 

förutom uppehåll för bad, lunch m.m. Guidade turer i Hvar, Korcula och Trogir. Besök i Miljets 

nationalpark. Middag på ön Scedro. m.m.

2-veckorssegling blir en förlängning av 1-veckas med separation efter Miljet mot Lastovo, Vis, 

Kornati/Lavsa, Krkas vattenfall/nationalpark och åter till Kremik.: 

Programmet är preliminärt och kan ändras till nya platser att besökas. 

T.ex. kan 2 platser besökas samma dag om resp. besättningar kommer ur kojen så båten går iväg...i 

tid. Det är inga längre sträckor mellan förslagna platser. Distanser anges i färdbeskrivning.

Skepparmöte varje morgon 09.00 om ej annat angetts/överenskommits. 

Detaljerat seglingsprogram finnes på vår hemsida och beställes per mail.

Höst/våreskader organiseras sedan 1986 av SWEDISH YACHT POOL. Erik Dahlbergsgatan 40, 

115 32, Sthlm.

Tel. 08-6636313 alt. 0705-282867  mail: ”info@swedishyachtpool.se"

För mer info besök vår hemsida ”www.swedishyachtpool.se"

Seglarhälsningar

Ted Willes

OBS! All den stund vi lever i en föränderlig värld göres reserveration för offererat pris i händelse av 

kostnadsökningar utanför vår kontroll som t.ex. bränsletillägg, flygplatsavgifter, m.m.
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