
 Kommentarer till Verksamhetsplan 2021 

______________________________________________________________________________

Utifrån Snedskärssektionen ekonomiska läge - det har tagits en investering i ny brygga som delvis 
finansierats av medlemslån. Det finns dessutom ett kommande investeringsbehov i lösning av VA-frågan. 
Tycker det är oklart beskrivet om det är så att det är upp till sektionerna själva att se till att avsätta medel 
långsiktigt för kommande investeringsbehov eller om det är ett generellt uppdrag för hela föreningen. Det 
finns inget i avgift eller budget för detta vad jag kan se utan bara att "separat investeringsbudget upprättas 
vid behov". Oavsett om det finns oklarheter just nu i storleken på VA-anslutning så kommer ju en investering 
att komma så varför inte börja bygga likviditet för detta? Jag har själv inte båt på Snedskär men är inte 
främmande för att gemesamt bygga ett överskott för att kunna hantera framtida investeringar. Sen kan ett 
förslag vara att det ställs krav på sektionerna att upprätta en långtidsbudget och att anpassa avgifter för att 
även kunna fondera medel för framtida investeringar? 

Johan Skoglund 

___________________________________________________________________________

VA till Snedskär 

Jonsson christer 

_____________________________________________________________________________

Den är bra. Känns komplett. 

Jan Angner 

_____________________________________________________________________________

Jag tycker att det ska framgå att Kappseglingsektionen är vilande. Att ha en plan som år efter år inte uppfylls 
har inte något värde. Under hösten 2020 har Jollesektionen bedrivit kappseglingar tillsammans med NSK 
och NSS. Jag tycker att det behöver tas ett nytag med kappseglingssektionen nu när det finns intresse. 
Detta ska då göras tillsammans med NSK och NSS för att få lite volym i verksamheten. 

Kark, Christian 

______________________________________________________________________________

Ja kappseglings målsättningen. Målsättningen är väldigt lågt satt utifrån ett kappseglingsperspektiv. Ska man
inte försöka ha mål med konkreta förslag på kappseglingar? 

Boman 

________________________________________________________________________________

Om planering av toaletter. Bygg inte för litet....mist fyra toaletter...minst! 

Ola Gustafsson

____________________________________________________________________________

Fråga hur förslagen om gemensam grillplats och "väderbeständig dansbana" har hanterats. Har 
medlemmarna på Snedskär varit med och tagit beslut om att dessa förändringar ska genomföras, och på 



vilket sätt? 

Bergqvist, Anna 

_______________________________________________________________________

Ang Snedskär; står avseende tömning av septitank: "kommande" krav. Vad avses med kommande? 

Cederborgs, Egil och Inga 

______________________________________________________________________

Verksamhetsplanen för Snedskär är inte samråd med Snedskärsstyrelsen. 

Lanne Lotta 
_______________________________________________________________________

Allmännyttig ideell förening får inte ha till syfte att föreningens medlemmar har ett ekonomiskt intresse. 
T ex ... uthyrning av båtplatser ... till ett attraktivt pris / bryggplats ... till attraktivt pris. 

Nyström Seija 
________________________________________________________________________

Komplettera och ändra Snedskärssektionen 
Syfte Erbjuda medlemmar en säker båtplats i fin skärgårdsmiljö med möjlighet till friluftsliv och rekreation. 
Ansvar: Fördelning av tillgängliga båtplatser och för kölista till båtplatser på Snedskär 
Långsiktig målsättning: Erbjuda Sällskapets medlemmar säker båtplats på Snedskär. Erbjuda platser till 
gästande båtbesättningar och därigenom skapa en god image för BSS och Snedskär. Ge möjlighet till 
friluftsliv och rekreation för medlemmar och gästande båtbesättningar. 

Varvsektionen: Syfte Att erbjuda BSS medlemmar möjlighet till säker bryggplats och vinterförvaring samt sjö-
och torrsättning i Norrköping. Målsättning 2021: Förhandla pris för vinteruppläggning av BSS båtar säsongen
2021-2022. Långsiktig målsättning: Att även fortsättningsvis kunna erbjuda Sällskapets medlemmar 
båtupptagning, vinterförvaring och sjösättning på Herstaberg samt bryggplats i Lindö. 

Nyström, Stefan 
_________________________________________________________________________

Det är verkligen trevlig läsning att läsa!! Vilken verksamhet! Det enda tillkomna jag ställer mig lite tveksam till
är idéen om en trivselkommitte på Snedskär...ofta tenderar ett riktat ansvar att andra "kliver tillbaka", och det 
är ju just det som är så roligt med Snedskär, att så många bidrar till trivseln. Hellre en tavla där alla (alla ja) 
uppmuntras att frivilligt (i förväg) bjuda in till nåt extra (som quiz, bryggfix, middagar på altan, 
skogspromenader, Askensegling mm) 

Geidne, Anna 

___________________________________________________________________________


