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Bråvikens Segelsällskap

Administrationen

Följande verksamhetsberättelse, för det 119:e verksamhetsåret, lämnas härmed av styrelsen för 
Bråvikens Segelsällskap:

Styrelsen har under det gångna året bestått av:
 Ordförande Anna Bergqvist
 Sekreterare P-O Rudenäs
 Kassör Stefan Nyström
 Ordf. Jollesektionen Claes Pettersson
 Ordf. Snedskärssektionen Bo Redeborn
 Ordf. Fastighetssektionen Jörgen Brohm
 Ordf. Varvsektionen Stefan Bräutigam
 Ordf. Kappseglingssektionen Olof Tjernberg

Verksamheten har under året bedrivits inom:
 Administration
 Jollesektion
 Fastighetssektion
 Snedskärssektion
 Varvsektion
 Kappseglingssektion

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

Huvudstyrelsen, som består av ordförande, sekreterare, kassör och ordförande för respektive 
sektion har under året haft 8 ordinarie styrelsemöten samt arrangerat allmänt Vårmöte och 
Höstmöte enligt stadgarna. Eftersom Coronapandemin gjort det omöjligt att ha fysiska 
medlemsmöten under året genomfördes vår- och höstmötena digitalt med hjälp av videomöte. 

Föreningens styrelse har under året haft ett avhopp, då sektionsordförande för fastighet, Jörgen 
Brohm, flyttade till annan ort. Detta har hittills hanterats av att ordförande fungerat som t.f. 
sektionsansvarig. 

Sällskapets ekonomi är god. Resultatet efter avskrivningar och finansiella intäkter blev 70 tkr vilket 
är ca 84 tkr bättre än budget. Tillgängliga medel på bank, minskat med utbetalt LOVA-bidrag, var 
vid årets slut 582 483kr. 

Under våren 2021 startade föreningen projektet VA Snedskär, för att dra ut vatten och avlopp till 
Snedskär och bygga ett nytt sanitetshus. Projektet har en egen projektgrupp, med Bo Redeborn 
som projektledare. Styrgrupp består av Verkställande Utskottet (Anna Bergqvist, P-O Rudenäs och 
Stefan Nyström) och Bo Redeborn.



Verksamheten har även under 2021 varit tvungen att anpassa sig till restriktioner på grund av 
Covid 19-pandemin. Arrangemang som skulle omöjliggjort att hålla tillräcklig distans har fått ställas
in medan jolleseglingen och övrig båtverksamhet kunnat genomföras utan större inskränkningar.

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.

Som en julklapp kunde föreningen lagom till jul driftsätta den nya hemsidan. Styrelsen såg till att 
uppdatera texter, och Jens Kufver gjorde ett fint jobb att migrera den gamla hemsidan till en ny 
plattform, med modernare och mer lättillgängligt utseende.

Anna Bergqvist
Ordförande

Fastighetssektionen

Sektionsstyrelsen har under året utgjorts av Jörgen Brohm, med Stefan Nyström som kassör. 
Uthyrningsverksamheten har även den skötts av sektionsordföranden. Då Jörgen flyttade till annan 
ort under året har Anna Bergqvist haft rollen som t.f. sektionsordförande, samt tagit hand om 
uthyrningsverksamheten.

Klubblokalen
Precis som för 2020 så var uthyrningsverksamheten mycket påverkad av covid-19 under 2021. 
Under sommaren hanns dock ett par uthyrningar med, innan nya restriktioner hindrade 
tillställningarna. 

En hyresgäst som uppvägde en del av förlorade intäkter var ett avtal med CMS-
vattenskoterutbildningar, som höll sina teorilektioner i sammanträdesrummet på övervåningen 
och kunde förvara sina vattenskotrar i båthuset. De hyrde lokalen varje helg juli-oktober.      

Parkering, grönområde
Under sommaren 2021 hade vi åter genom Svante Roxström mycket bra hjälp med gräsklippning 
och ansning av våra grönytor. 

Anna Bergqvist
T.f. ordförande



Bråvikens Segelsällskap
Snedskärssektionen

Styrelsen för Snedskärssektionen lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2020.

Styrelse och organisation
Styrelsen har under året bestått av:

 Bo Redeborn, Ordförande,

• Fredrik Jeppsson, Kassör,

• Björn Nilsson, Fastighetsansvarig,

• Malin Bodén, Sekreterare,

• Jan-Erik Pettersson, Ansvarig bryggor och bojar,

• Lotta Lanne & Hans Andersson Båtplatsansvariga

Möten
Sektionsstyrelsen har under året hållit tre styrelsemöten samt ett allmänt möte. Styrelsen har haft fortlöpande
överläggningar i olika frågor via mejl, telefon och vid spontana mötestillfällen på Snedskär.
En representant för styrelsen har deltagit vid Dröstorp vägsamfällighets årsmöte. 

Reparation, underhåll, inköp, mm
Vårens arbetsdagar utökades i antal med färre deltagare vid varje tillfälle på grund av Covid. Resultatet blev mycket bra
och det vi inte fick gjort under 2020 på grund av pandemin blev åtgärdat.
Höstens arbetsdag ägnades åt att förbereda Snedskär för sedvanlig vintervila. Ett stort tack till Ola som bjöd på ärtsoppa
och pannkakor vid detta tillfälle. Ytterligare några arbetsdagar genomfördes senare för trädfällning och förberedelser för
nya sanitetshusets placering. Fyra nya bommar har inhandlats och kommer att monteras på C-bryggan våren 2022

Trivselaktiviteter
På  grund  av  restriktioner  och  rekommendationer  från  myndigheterna  har  vi  under  året  satsat  på  trivselfrämjande
aktiviteter i begränsad omfattning. Kräftskivan kunde vi dock genomföra på ett trevligt sätt.
Bastun har använts flitigt under sommaren.

Båtplatser
Under  säsongen har  samtliga  bryggplatser  varit  belagda.  Det  fanns möjlighet  att  disponera lediga bojar.   Vi  har  i
dagsläget en kö på drygt 30 talet intresserade av plats. Antalet gästnätter var under 2021 nästan tillbaka på nivån vi hade
2019, men med färre utländska besökare.

Problemområden
Vi har inte tillstånd att sprida kompostmaterial på ön vilket har gjort toafrågan mera akut. Under året transporterades
komposten bort från ön. Beslut togs under hösten att genomföra VA anslutning till Nordanskog under 2022 och anlägga
ett nytt sanitetshus strax ost om dansbanan. Projektet styrs av en styrgrupp utsedd av BSS huvudstyrelse.

Måluppfyllelse
Styrelsen anser att vi uppfyllt de mål som angavs i verksamhetsplanen för 2021.

Säsongsavslutning
Snedskär stängdes för säsongen i oktober efter ännu ett år med bra funktion och god trivsel.
Vi ser fram mot en bra lösning av VA-frågan under 2022.
Styrelsen vill även i år tacka för förtroendet för året som gått och önskar alla varmt välkomna till  Snedskär under
kommande säsong.

Bo Redeborn,
Snedskärssektionen



Bråvikens Segelsällskap
Varvsektionen

Sektionsstyrelsen bestod 2021 av Stefan Nyström, kassör och Stefan Bräutigam, ordförande.
Sektionen har även 2021 jobbat med målsättningen att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet till
bryggplats, vinterförvaring samt sjö- och torrsättning.

Beläggningen av båtplatser vid D-bryggan i Lindö har varit mycket god även under 2021. Genom
välvilja från ordinarie platsinnehavare lyckades vi också tillgodose önskemålen om korttidsplatser
vilket också gav ett positivt bidrag till sektionens ekonomiska resultat.

Under året har bryggan utrustats med ett antal El-uttag för att användas för batteriladdning, 
belysning och verktyg.

På Herstaberg har BSS hyrt uppläggningsplatser av Herstaberg Marina AB på samma sätt som de
senaste åren. Antalet båtar som lades upp under hösten var i stort sett oförändrat jämfört med
föregående år. Även denna verksamhet ger ett överskott till sektionens resultat.

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.

Spolplattan användes vid höstens torrsättningar. Sjö- och torrsättningsavgifterna balanseras med
medlemmarnas avgifter.

Sektionen budgeterar så att avgifter skall täcka kostnader för brygg- och markhyra, torr- och 
sjösättning samt ge ett mindre överskott. 

Stefan Bräutigam
BSS varvsektionen

Kappseglingssektionen

Även 2021 ställdes Midsommarkappseglingen in eftersom midsommarfirandet inte kunde 
genomforas. Sjalva seglingen kunde ha genomforts men eftersom inga aktiviteter omkring fick ske 
på grund av covid 19 så blev det heller ingen kappsegling. Dock genomfordes en spontan 
kappsegling på midsommarafton med ett mindre antal båtar. Kappseglingar har genomforts på andra
platser i distriktet men då utan skepparmote och prisutdelning. 

Olof Tjernberg
BSS Kappseglingssektion



Bråvikens Segelsällskap
Jollesektionen
 
Styrelse
 
Styrelsen har haft följande medlemmar:
Ordförande Claes Pettersson
Kassör Christian Kark

Jens Kufver
Anna Hamström
Christian Källsholm
Anders Stille
Jonas Glaumann

7 protokollförda styrelsemöten samt 2 protokollfört tränarmöten har hållits under året. I övrigt har 
styrelsen och instruktörer träffats löpande och planerat verksamheten i samband med båtvård och på
träningskvällar.
Träning

Under säsongen har följande aktiviteter genomförts i jollesektionens regi:
• Kapsejsningsövning på Arena Grosvad blev dessvärre inställd p.g.a. covid-19
• 2st. planerade teoripass blev även dessa inställda p.g.a. pandemin
• Vårens båtfix och iläggning av följebåtar samt C55:or
• Seglarskola för nybörjare och fortsättningsträning på Torsdagar
• Entusiasterna med C55-or
• 19 Torsdagsseglingar, 8 på våren och 11 på hösten
• Tisdagsseglingar – I och med vårt samarbete med NSS har vi tillgång till 6 C55:or och 

tisdagsseglingarna har under 2020 blivit riktigt populärt: 2021 blev året då vi tillsammans 
med NSS stod för arrangemanget i egen regi. Vi genomförde 5 seglingar på våren och ca: 7 
seglingar på hösten. Vi har haft kö till denna aktivitet under säsongen och även haft ett par 
privata båtar i deltagarlistan.  

• Vuxensegling – Vi fortsatte under 2021 med vuxenseglingen som vi startade upp under 2020
på nybörjarnivå med C55 båtar 

• BSS Sailcamp 2021 med näst intill 50 deltagare
• Ostcup blev dessvärre inställt p.g.a. för lågt intresse, då det lättades på covid restriktionerna 

var det huggsexa om datum och ett relativt stort antal seglare valde regionkval mm. framför 
vår Ostcup och seglingskalendern var minst sagt fullspäckad 

• Höstens båtfix och upptagning av följebåtar och C55:or

Totalt har vi haft ca: 30-35 aktiva seglare i vår verksamhet (ca: 10-15 optimistjollar,
2 RS-Feva & C 55).
 
Träningsverksamheten för nybörjare och fortsättare förlades på kvällstid från slutet av April fram 
till skolavslutningen samt under Augusti, September och Oktober.  Samarbetet med NSS fortsätter 
och vi har fortsatt haft tillgång till våra 2 egna båtar samt de 4 inlånade C55:orna.



BSS Sailcamp

BSS uppskattade Sailcamp 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 medverkade som ledare och tränare. Seglarskolan under ledning av 
Joel Lindqvist varade under 6 dagar 14 – 19/6. Relativt hårda vindar de två första dagarna 
begränsade antalet seglare på vattnet varefter modesta vindar under resterande delen av lägret vilket
var bra för alla nybörjare om än något mindre utmanande för fortsättarna. Vi hade ett stort intresse 
för lägret och kunde summera näst intill 50 deltagare vilket är en ökning med 25% jämfört med 
2020!
Vi hoppas att seglingsupplevelserna 2021 inspirerar till ett brett deltagande även på seglarskolan 
2022, och att vi får fler ungdomar som sedan fortsätter med torsdagsseglingar och Ostcupar.
Vi lyckades under 2021 fortsätta med växande antal seglare på samtliga aktiviteter och hoppas vi 
kan fortsätta med detta under 2022.
Seglarskolan är från och med säsongen 2010 certifierad av Svenska Seglarförbundet.

Tävling
 
Dessvärre satte pandemin stopp för tävlingsarrangemang under 2021 och vi satsar på nytt med 2 
tillfällen under 2022.
  
Team Östergötland
 
Under året fortsatte vi samarbetet med LJS, MtSS, NSK, WSK och NSS med seglingsaktiviteter 
under samlingsnamnet ”Team Östergötland”. Det är dock LJS och BSS som aktivt varit del I dessa 
evenemang även under 2021. Satsningen skapar ett bra samarbete mellan klubbarna, inspirerar fler 
att kappsegla mer. BSS är dock inne I ett generationsskifte och vårt fokus ligger nu på rekrytering 
av nya seglare

C 55

Vi har sedan sommaren 2009 två C55:or. Dessa används som seglarskolebåtar för ungdomar och 
vuxna, turbåt för medlemmar utan egen båt, företagsseglingar, samt generellt i 
ungdomsverksamheten. Ett fortsatt populärt arrangemang även 2021 var entusiasterna som kör 
samtidigt med Opti och RS-Feva på Torsdagsseglingarna. Vi har haft många båtar ute på vattnet på 
tisdagarna samt torsdagarna vilket vi strävar efter att öka ännu mer under kommande säsong. Våra 
C55:or tillsammans med de 4 vi lånat in från NSS har också deltagit i våra tisdagsseglingar.  
Verksamheten kring C 55-orna har under 2021 och ledning av Christian Kark utvecklats ytterligare 
med Tisdagseglingar i större omfattning där samtliga tillgängliga båtar (6 st.) var bokade vid 
samtliga tillfällen och seglingarna fortsatte in Oktober tills det var dags för upptagning. Under 2021 
har vi fortsatt kurser med coachad vuxensegling och vår andra grupp med 4 deltagare blev färdiga 
under hösten. Kursen genomfördes under ledning av Jonas Glaumann. Glädjande nog har vi kö för 
vuxenutbildningen och vi är i dagsläget begränsade av antalet tillgängliga instruktörer. Hör gärna av
er om ni har intresse av att bidra till ett ökat antal instruktörer!!

RS-Feva

Vår satsning på de nya 2-mannabåtarna RS-Feva har slagit väl ut och vi har ett antal ungdomar som 
frekvent tränar med “Fevorna”. Vi noterade under 2021 att ytterligare ett antal ungdomar som 



”växt” ur sina optimister visade sotrt intresse för att fortsätta i just Fevor:na. Diskussioner fördes i 
styrelsen om hur vi ska motivera samt utöka möjligheten och antalet tillgängliga båtar. 
RS-Feva har sitt ursprung i England och har på senare år kommit att bli mycket populär i Sverige, 
företrädesvis på västkusten. Sedan ett par år har dock intresset även växt på ostkusten och Svenska 
Seglarförbundet har etablerat RS-Feva som en ny klass. Vi ser det även som en fördel att vår 
grannklubb LJS har köpt in 3 st RS-Feva som möjliggör att vi vid ex. vis Ostcup har möjlighet att 
lägga till denna klass.
RS-Feva är en tvåmannajolle, något som vi tror kan vara av fördel när man växer ur optimisten och 
kommer upp i tidiga tonåren. Med alla typer av aktiviteter som idag står tillbuds är det av stor vikt 
att vi förnyar oss i vårt tänk och anpassar oss till den verklighet som råder.

Utrustning
 
Juniorsektionen ansvarar för och förvaltar:
2 C55:or, 4 följebåtar, 1 ribbåt, 11 optimistjollar, 2 RS-Feva, nya jollevagnar till alla optimistjollar, 
6 båttrailers och 1 släpkärra för jolletransporter.
Utrustningen är fortfarande i relativt gott skick, men åren går, och vi följer sedan 2021 en 
underhållsplan för samtliga släp samt avregistrerat 1-2 släp som endast fungerar som i- och 
upptagningsvagnar. Vi uppgraderade samtliga optimister med ubyte av skot samt slitdelar. Vi har 
även sett till att samtliga båtar får en unifierad färgkod på skot mm. Våra 2 C55:or fick under 2021 
nya segelställ och beslutet att bottenmåla genomfördes Samtliga båtmotorer genomgick i samband 
med upptagningen service med byte av oljefilter, olja i motor och växelhus samt tändstift.
Vi är väldigt nöjda med de nyrenoverade omklädningsrummen och under 2021 färdigställdes 
desamma för att tas i bruk. Utrymmet skall fungera som ett utrymme där vårs tonåringar framför allt
kan hänga, segla, spela pingis mm. och umgås utanför träningarna

Vi drabbades dessvärre återigen av stöld där 2 motorer till våra följebåtar stals, trots att vi lackat 
omkåporna med avvikande färg och med text ”Bråvikens segelsällskap”, DNA märkning samt lås 
av såväl motorer som båtar. Vi har fått ersättning från försäkringsbolaget men där det endast täcker 
en del av kostnader för ersättningsmotorer.

Claes Pettersson
Ordförande Jollesektionen



Klubbaftnar 2021

Inga klubbaftnar har genomförts på grund av pandemin

Statistik

2022-01-01 2021-01-01

Kvinnor/flickor 284 288

Män/pojkar 474 480

Totalt 758 768

Segelbåtar 233 227

Motorseglare 5 4

Motorbåtar 91 91

Ribbåtar 1

Totalt 330 322

Ansvariga för Verksamhetsberättelsen  2021

Anna Bergqvist Stefan Nyström Per-Olof Rudenäs
Ordförande/Fastighet Kassör Sekreterare

    Bo Redeborn

Olle Tjernberg Stefan Bräutigam Bo Redeborn
Kappsegling Varv Snedskär

Claes Pettersson
Jolle


