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Bråvikens Segelsällskap
Administrationen

Följande verksamhetsberättelse, för det 109:e verksamhetsåret, lämnas härmed av styrelsen för Bråvikens 
Segelsällskap:

Styrelsen har under det gångna året bestått av:

• Ordförande Börje Svensson
• Sekreterare P-O Rudenäs
• Kassör Stefan Nyström
• Ordf. Juniorsektionen Pelle Klinga  
• Ordf. Snedskärssektionen Egil Cederborg
• Ordf. Fastighetssektionen Claes Rehnvall
• Ordf. Varvsektionen Daniel Johansson
• Ordf. Kappseglingssektionen Olof Tjernberg 

Verksamheten har under året bedrivits inom fem sektioner:

• Administration
• Juniorsektion
• Fastighetssektion
• Snedskärssektion
• Varvsektion

Varje sektion har en informell styrelse med egen budget och en verksamhetsplan som fastställs vid sällskapets 
höstmöte. 

Huvudstyrelsen, som består av ordförande, sekreterare, kassör och ordförande för respektive sektion har under året haft 
9 ordinarie styrelsemöten samt ett allmänt Vårmöte och Höstmöte. Verkställande utskottet, VU, har haft ett arbetsmöte.

Sällskapets organisation fungerar väl och ekonomin är god. Det ekonomiskt utfallet gav ett positivt resultat före 
avskrivningar på ca 122.000:- och efter avskrivningar ett underskott på 3000:- . Detta innebär att vi i bokslutet för 2011 
redovisar en utgående balans  i kassa och bank på 560.000 kronor.  

Vi har fortsatt att ge ut vår klubbtidning ”Glimten” via E-post till huvuddelen av våra medlemmar. Detta för att minska 
arbetet med utgivningen och för att spara kostnader. De medlemmar som saknar E-postadress har fått klubbtidningen 
som papperstidning med posten. Glimten har också lagts ut på vår hemsida. 

Två välbesökta klubbaftnar har arrangerats, en på våren och en på hösten, som varit öppna för deltagare från de andra 
båtklubbarna i Norrköping. 

Vi har deltagit i ett antal samverkansmöten med NSK, Kanotklubben och Norrköpings kommun angående Lindö 
småbåtshamns framtid men också fört en diskussion om förutsättningar och intresse för en eventuell sammanslagning 
av NSK och BSS. Några ställningstaganden har dock inte gjorts vilket först kan ske efter en grundlig genomlysning av 
alla fakta och medlemmarnas uttalade inställning till frågan.

Styrelsen följer fortlöpande upp informationen om det utredningsförslag som Transportstyrelsen har lagt för 
fritidsbåtars toaletttömning samt de utredningsförslag som lämnats till regeringen om nya skatte- och momsregler för 
idiella föreningar. Styrelsen kommer fortsättningsvis att hålla sig underrättad om de konsekvenser som det kan medföra 
för sällskapets vidkommande.

Slutligen vill jag tacka funktionärer och medlemmar för allt arbete som Ni lagt ner för att göra Bråvikens Segelsällskap 
till den fina klubb den är.

Börje Svensson
Ordförande



Bråvikens Segelsällskap
Juniorsektionen 2011
 
Styrelse
 
Styrelsen har haft följande medlemmar:
Ordförande Pelle Klinga 
Kassör    Cecilia Wittek-Nuija
             Magnus Blomqvist
       Hans Åkervall
                   Ann Strand
 Suppleant Mikael Strand 
                                                      
Totalt 4 styrelsemöten har genomförts.
 
Träning
 
Under säsongen har följande aktiviteter genomförts i juniorsektionens regi:
 

• Seglarskola för nybörjare 
• Fortsättningsträning
• Elitträning Optimist, E-jolle och Laser 
• 12 Torsdagsseglingar, 6 på våren och 6 på hösten.
• Efterskolan segling
• Skolklasseglingar och föräldraseglingar med C-55
• Tjejseglingar med C55-or
• Ostcup träning och tävling 7-8/5 och 17-18/9 (inkl..DM)
• KM i samband med Ostcupen 17-18/9.

 
Totalt har vi haft 40-50 aktiva seglare, (ca 25 optimistjollar, 5 E-jollar, 12  Laser och två 29-er).
 
Träningsverksamheten för fortsättnings- och elitseglare förlades på kvällstid i maj och fram till skolavslutningen samt 
under augusti och september.  Under 2011 har vi samarbetat men NSK och NSS, och tillsammans haft tränare 
engagerade för Optimister respektive E-Jollar/Laser.
 
De uppskattade Efterskolan-seglingarna har också ägt rum som vanligt mellan skolavslutningen och midsommar. 
Träningen kördes som dagläger vid klubbhuset i Lindö med seglingar på Pampusfjärden. Klubbens lite äldre ungdomar 
medverkar som ledare och tränare. 2011 blev Efterskolan-seglingarna 7 dagar, med avslutning onsdagen före 
midsommarafton. 
 
Seglarskolan förlades även i år till Efterskolan-seglingen. Detta ger mer tid och större utbyte för deltagarna än att 
förlägga seglarskolan till kvällstid. Vi hade mindre tid för seglarskolan 2011, skolorna slutade så sent som veckan före 
midsommar, men vi hade tur med vädret och hann med mycket segling - vi hoppas på brett deltagande även på 
seglarskolan 2012, och att vi får fler ungdomar som sedan fortsätter med torsdagsseglingar, Ostcup, Regionkval, 
Elitserier, JSM, VM och OS !
Seglarskolan är från och med säsongen 2010 ”certifierad” av SSF.

Tävling
 
Klubben har under säsongen arrangerat följande tävlingar:
 

 •        Två Ostcup-tävlingar
• Klubbmästerskap
• BrSS var också medarrangör i NSS stora Junior-SM arrangemang, många föräldrar hjälpte till ute på 

kappseglingsbanorna och i landorganisationen vilket bidrog till ett mycket lyckat arrangemang.
 
Tack vare många lovande juniorer och nyblivna seniorer har klubben varit väl representerad på mästerskap och regattor 
i klasserna Optimist, E-jolle, Laser och 29-er i såväl Sverige som Europa. Vi hoppas att erfarenheterna från säsongens 
seglingar kommer att leda till fortsatta framgångar under seglingssäsongen 2012. Det var ett stort gäng från BrSS och 



NSK som deltog i JSM i Arkösund tillsammans med seglare, coacher och föräldrar i Team Östergötland. Vi hoppas att 
upplevelserna sporrar de som var med och nya ungdomar till flitigt tränande och tävlingsdeltagande i jollar och större 
båtar, och att det leder till nya framgångar för dem själva och BSS! 
  
Team Östergötland
 
Under året fortsatte vi samarbetet med LJS, MtSS,  NSK och NSS med seglingsaktiviteter under samlingsnamnet 
”Team Östergötland”. 
Detta är en satsning på kappsegling, i första hand för seglare som deltar i större tävlingar som Regionkval, Elitserie, 
JSM, SM och också skall stimulera till deltagande i internationella mästerskap. Satsningen är fortsatt mycket lyckad, 
skapar ett bra samarbete mellan klubbarna, inspirerat fler att kappsegla mer, och har bidragit till att våra seglare 
presterar bra resultat nationellt och internationellt. 

C 55

Vi har sedan sommaren 2009 två C 55:or. Dessa har använts som seglarskolebåtar för ungdomar och vuxna, turbåt för 
medlemmar utan egen båt, samt generellt i ungdomsverksamheten. Ett fortsatt populärt arrangemang 2011 var 
tjejseglingar, dessa genomfördes parallellt med Torsdagsseglingarna, så stundvis var det många segel på Pampus. 
Verksamheten kring C 55-orna kommer att utvecklas ytterligare under 2012.

Utrustning
 
Juniorsektionen ansvarar för och förvaltar:
2 C 55:or, 4 följebåtar, 5 optimistjollar, 5 båttrailers och 1 släpkärra. Utrustningen är i relativt gott skick, en ny coachbåt 
köptes säsongen 2007och resterande tvåtaktsmotorer byttes mot fyrtaktare våren 2008.
Sedan sommaren 2010 ansvarar även Juniorerna för Båthallen och våra grönområden.

Pelle Klinga
Ordförande Juniorsektionen

________________________________________________________________________________

Bråvikens Segelsällskap
Fastighetssektionen 

Sektionsstyrelsen har under året utgjorts av Claes Rehnvall (ordförande och kassör). 

Kommunens planer för Lindöhamnen
Under 2011 hände inte mycket men nu har processen kommit igång igen (se Vårglimten 2012). 

Uthyrning av klubblokalen
Uthyrning av klubblokalen har varit något lägre än 2010. För att parera detta har vissa förbättringar gjorts på hemsidan. 
Åtgärderna har haft effekt eftersom uthyrningsläget för 2012 ser bättre ut. Bytet till kodlås har förenklat hanteringen 
avsevärt i och med att nycklar inte längre behöver lämnas ut och returneras. Hyresgästerna får en kod som byts med 
jämna mellanrum.  Medlemskoden är tänkt att vara fast under en längre tid.

Ekonomin
Lägre uthyrning samt kostnaderna för de två åtgärderna nedan gjorde att resultatet blev negativt.

Övrigt
Utöver byte av en varmvattenberedare samt installation av kodlås har inget större underhåll på byggnaderna gjorts. En 
städdag genomfördes under hösten. Inriktningen var på fönsterputsning och grundlig städning inomhus. 

Claes Rehnvall
Ordförande Fastighetssektionen



Bråvikens Segelsällskap
Varvsektionen

Sektionsstyrelsen bestod 2011 av Tage Åberg, kassör och Daniel Johansson, ordförande.

Sektionen har även 2011 jobbat med målsättningen att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet till bryggplats, 
vinterförvaring samt sjö- och torrsättning till rimliga priser.

Uthyrningen av båtplatser vid D-bryggan i Lindö har varit mycket god även under 2011. Med undantag för de platser 
som upplåts åt Juniorsektionen var alla platser säsongsuthyrda. Genom välvilja från ordinarie platsinnehavare lyckades 
vi också tillgodose önskemålen om korttidsplatser vilket också gav ett positivt bidrag till sektionens ekonomiska 
resultat. Eftersom bryggan är i dåligt skick har frågan om ny brygga tagits upp på nytt med Norrköpings kommun som 
äger bryggan och kommunen tog i december inriktningsbeslut om anskaffning av ny brygga med Y-bommar under 
2012. 

På Herstaberg har BSS hyrt uppläggningsplatser av Herstaberg Marina AB på samma sätt som de senaste åren. Antalet 
båtar som lades upp under hösten ökade något jämfört föregående år.

Sjö- och torrsättning genomfördes traditionsenligt i BSS regi. All sjö- och torrsättning i BSS regi har skett med hjälp av 
Herstaberg Marina och deras självgående vagn, den s.k. slamkryparen. 

Sektionen budgeterar så att avgifter skall täcka kostnader för brygg- och markhyra, torr- och sjösättning samt ge ett 
mindre överskott. Resultatet 2011 blev gott och bättre än budget. 

Vi som jobbar inom varvsektionen tackar för den gångna säsongen 2011 och ser fram mot att möta många medlemmar 
igen vid vårrustning och sjösättning på Herstaberg och sedan vid Lindöbryggan.

Daniel Johansson
Ordförande för varvsektionen  

________________________________________________________________________________

Bråvikens Segelsällskap
Snedskärssektionen

Styrelsen för Snedskärssektionen lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2011.

Styrelse och organisation

Styrelsen har under året bestått av Björn Björkman ansvarig för ekonomin, Rolf Alm för bryggor, bojar och 
tillfartsvägen, Malin Bodén för fastigheter mm på ön, Leif Widlund för uthyrning av båtplatser samt Egil Cederborg 
som står för ordförandeskapet.

Möten

Sektionsstyrelsen har under året hållits två styrelsemöten, ett i mars och ett i oktober samt  ett allmänt möte sista 
februari.

Däremellan har styrelsen haft fortlöpande överläggningar i olika frågor via mejl, telefon och vid spontana 
mötestillfällen på Snedskär. 

Reparation, underhåll, inköp, mm

Vårens fyra arbetsdagar ägnades huvudsakligen åt reparations- och underhållsarbeten på byggnader och bryggor.

Trivselaktiviteter

Även i år har vi satsat på trivselfrämjande aktiviteter för att bibehålla och öka samhörighetskänsla och trivsel på 
Snedskär. Midsommarfesten genomfördes traditionsenligt med familjekappsegling på förmiddagen (nytt för i år var att 



den åtföljdes av lunch med sill och potäter), tipspromenad under hela dagen, resning av och dans kring 
midsommarstången på ängen under eftermiddagen och knytismiddag med prisutdelning.  I augusti hade vi en trevlig 
kräftfest i samband med regattan Arkö Runt. Även detta året samlades några tappra åskådare på berget för att titta på 
(oss i) de kappseglande båtarna då de (vi) seglade förbi Snedskär. 

Båtplatser

Under säsongen har samtliga brygg- och bojplatser varit uthyrda. 

Intäkterna under 2011 blev c:a 210 000:- . Bidraget från gästande båtar uppgick till ungefär  en fjärdedel av de totala 
intäkterna. Grönskylta Din bryggplats, även vid kortare frånvaro för att fortsätta att stärka vår ekonomi genom 
gästavgifter!

Särskild verksamhet

Åt sektionen uppdrogs under hösten att se över hur ansvar och befogenheter inom sektionsstyrelsen togs om hand och 
hur arbetsuppgifter fördelades inom styrelsen. Som sammanhållande för uppdraget utsågs Leif Widlund och en grupp 
av medlemmar med båtplatser på Snedskär som arbets- och referensgrupp. Arbetet kommer att presenteras under 2012. 

Säsongsavslutning

Snedskär stängdes för säsongen i oktober efter ännu ett år med bra funktion och god trivsel. 

Styrelsen vill även i år tacka för förtroendet för året som gått och önskar alla välkomna till Snedskär under båtsäsongen 
2012.

Egil Cederborg

Ordförande för Snedskärssektionen

________________________________________________________________________________

Bråvikens Segelsällskap
Klubbaftnar

Våren 2011
• BSS-medlemmen Kåre Freudenthal berättade, visade bilder och film från sin resa till USA´s västkust via 

Grönland och Nordvästpassagen.

Hösten 2011
• BSS-medlemmarna Andreas och Stina berättade och visade bilder från sin resa från Norrköping till Västindien 

och åter.

P-O Rudenäs
Klubbaftonkommittén



Bråvikens Segelsällskap
Kappseglingssektionen

Den enda kölbåtskappsegling som anordnats av BSS under 2011 är den traditionsenliga och prestigefyllda 
kappseglingen på Snedskär på midsommaraftonen.

Skeppare Båt Korrigerat 
SRS

Korrigerad tid Placering Anm.

Torbjörn Lindkvist Arietta 0,98 01:12:37 1 2)

Ulf Tjernberg Elvström 717 1,11 01:15:40 2

Team Marilina Omega 42 1,22 01:15:47 3

Björn Björkman Beason 31 1,07 01:17:52 4

Stefan Bräutigam OE36 1,12 01:20:27 5 3)

Thomas Ericsson Fenix 1,03 01:23:42 6

Staffan Haapaniemi Linjett 35 1,15 01:23:51 7 1)

Malin Bodén J17 0,84 01:24:50 8

Colin Wulff Linjett 35 1,15 01:25:14 9

Mathias Gårdman Maxi 999 1,13 01:25:14 9

Roy Kannerstål B31 1,04 01:25:17 11

Örjan borgström Comfort 30 1,06 01:27:05 12

Göran Anderzon One off 1,21 01:27:27 13

Lars Bellander Scanner 391 1,22 01:27:48 14

Christer Rosenlund Maxi 33 1,07 01:28:35 15

Anm:
1) Två minuters tillägg för tjuvstart
2) SRS-tal enligt mätbrev
3) Förhöjt SRS-tal pga högre mast

Olle Tjernberg
Ordförande för Kappseglingssektionen



Utdrag ur medlemsregister 2011-12-31

Ålders- och könsfördelning

Åldersintervall Kvinnor Män Totalt
  0-10 11 7 18
11-20 28 36 64
21-30 22 29 51
31-40 17 36 53
41-50 30 58 88
51-60 39 79 118
61-70 51 100 151
71-80 13 47 60
81-90 6 16 22
91-100 1 0 1
Totalt 218 408 626
Medelålder 44,27 49,89 47,94

Avgiftsformsfördelning

Avgiftsform .2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Avgift för familj 151 146 142 139 125
Avgift för junior 6 7 10 12 19
Avgift för stödjande medlem 19 28 27 29 26
Avgift för senior 150 157 148 150 158
Ej betalande familjemedlem 275 265 283 260 242
Ej betalande hedersmedlem 1 1 1 2 2
Ej betalande pensionär 24 26 28 31 33
Studentavgift 2
Totalt 626 632 639 623 605

Anm. Numera tillkommer inga ”ej betalande pensionärer”. De flesta ”ej betalande pensionär” betalar in en avgift helt 
frivilligt.

Registrerade båtar 

Typ .2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Segelbåt 222 221 215
Motorseglare 5 6 6
Motorbåt 53 56 52
Summa 280 283 273

Börje Svensson Stefan Nyström P-O Rudenäs Claes Rehnvall

Pelle Klinga Egil Cederborg Daniel Johansson Olle Tjernberg


	Tävling

