Våren 2022

Välkomna till

Årsmöte 22 mars klockan 19:00
Plats: Vilsta Sporthotell
1.

Mötet öppnas, godkännande av kallelse

2. Val av ordförande för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Val av två rösträknare
5. Föregående mötesprotokoll uppläses
6. Fördragning av styrelsens och verksamhetsgrenarnas årsrapporter för avslutat
verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse efter avslutad revision
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar
9. Fråga om förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade årets resultat
10. Fastställande av arvoden för ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvoderade
funktionärer i sällskapet
11. Val av ordförande på ett år
12. Val av två styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av två suppleanter på ett år.
13. Val av två revisorer och en suppleant på ett år
14. Val enligt av styrelsen framlagd funktionärslista
15. Skrivelser och rapporter
16. Årsmötesfrågor
17. I rätt tid inkomna motioner
18. Nya medlemmar
19. Avslutning

Välkomna!

Hej Sveare!
Snart stundar den nya båtsäsongen och oj så jag ser fram emot den. Hoppas
ni känner likadant. I år blir de tyvärr utan vår fina Hans-Olov som så
tragiskt lämnade oss i januari och han kommer fattas oss på varvet. Jag vill
än en gång tacka för den fina insats vi gjorde på varvet 2021 som gör att
man känner sig glad och stolt över att komma ner till båten.
Inför årsmötet hoppas jag så många som möjligt kan närvara och ha en
trevlig upptakt inför våren med oss i styrelsen. Vi efterfrågar än en gång
någon som kan ta vid rollen som kassör, så att vi behöver lägga så lite av
medlemsavgifter som möjligt på att köpa tjänster. Ekonomin ser rätt stabil
ut framåt trots underskott igen 2021. Det var bra att vi diskuterade hur vi
ska komma tillrätta med de underskott som finanserna visat nu flera år i rad
på höstmötet, dessa förändringar träder ju i kraft nu 2022 så i år hoppas vi
på ett bättre resultat.
Hur som helst så önskar jag er en härlig vår och att vi får se fram emot den
så mycket som vi vill, trots de oroligheter i Östra Europa som just avlöst den
utfasade pandemin. Kanske blir Bubben den tillflyktsort alla precis så väl
behöver i sommar. Hoppas vi ses där.
//Josephine Härdin, ordförande

…………………………………………………………………………
Segelsällskapet Svearna
Box 240
631 03 Eskilstuna
Bankgiro 708–3108
Swisch 1 233 638 343
svearna@svearna.nu
http://svearna.nu

VARVET
Varvet 2022
Vi räknar med att sjösättningen ska kunna starta helgen den 23 april,
beroende på hur våren ter sig. Anteckningslistor för sjösättning finns vid
den gröna brevlådan på slipen. Vi kommer att köra tisdagar och helger som
vanligt. Tänk på att vara så få som möjligt runt båtarna när vi håller på med
dem uppe på land.
När ni har fått i er båt i sjön se då till att plocka ihop era saker på era
platser så det går lätt att tex röja vass på höststädningen, samt att saker
inte försvinner
Vi har som mål att bryggan skall få ett nytt däck under året.
Info om städning av slipen kommer ut på hemsidan som vanligt senare under
året troligen i slutet av augusti.
Varvsansvarig
Per-Eric ”Perra” Billberg
Tele: 072-728 40 90
Mejl: varvet@svearna.nu

Miljö och båtsanering
Fler och fler har börjat att sanera sina båta, vilket är bra. De krav vi har
fått från Eskilstuna miljökontor är att arbetet med sanering skall vara klart
våren 2025. Tidigare var kravet 2023 för tenn, det är alltså ändrat.
Det är viktigt att du först läser igenom instruktionerna och informationen,
på hemsidan under länken ”miljö och bottensanering” innan du påbörjar din
sanering. Länk: Regler och instruktioner vid bottensanering - SS Svearna Segling - IdrottOnline Klubb
Vill du inte sanera båten själv, så finns det hjälp att få av Gullbergs marin,
Västerås. De blästrar båtar till en kostnad av 850 kronor kvadraten. Du kan
söka LOVA bidrag och få en del av kostnaden betald.
Vi uppmanar alla båtägare som måste sanera sin båt, att börja så snart som
möjligt!

Är Du ny medlem, eller har bytt båt
Vet du redan idag att din båt är fri från gift och att det finns ett tidigare
intyg, ber vi dig att kontakt oss redan nu.
I höst kommer vi att genomföra en ny mätning för nytillkomna båtar
tillsammans med Eskilstuna motorbåtsklubb. Vi kommer återkomma med mer
information om när och hur du anmäler dig till mätningen. Det är viktigt att
du följer de regler myndigheten ställer på oss!
/Anders

BUBBEN
Rapport från Bubben 2021
För några så började säsongen redan i februari med att elda upp allt ris som var
kvar efter trädfällningen. Givetvis så passade vi på att grilla korv samtidigt.
Vårstädningen på Bubben fortsätter att locka många, det var ett tjugotal som kom.
Alla jobbade hårt med att iordningställa Bubben inför säsongen.
Traditionsenligt så blev det kaffe på förmiddagen och smörgåstårta till lunch.
Efter avslutat arbete så kunde en nöjd intendent konstatera att klubbholmen nu
var redo inför sommaren.
Midsommarhelgen firades som vanligt med att alla hjälptes åt
att klä midsommarstången och midsommarmaten intogs
på gräsmattan för gemensam middag, även i år med
socialdistans.
Klubbhuset fyllde 50 år så för att hylla det så
bjöds det på tårta midsommardagen, och ett
fyrverkeri i samband med sillsexan.

I år var det nio personer som kom på
höststädningen. Men man kunde tro att det var
flera. Alla jobbade så hårt så vi blev klara ganska
fort. Resten av tiden så rensades det sly på
baksidan av klubbhuset.
Ett stort tack till alla vaktmästare och de som
gjort arbetsplikt på Bubben under året.Vi riktar
även ett stort tack till övriga som inte har
arbetsplikt men ändå utfört många sysslor.

Bubbenansvarig
Tommy Rundin
Tele: 070–8135311
Mejl: intendent@svearna.nu

EKONOMI
På grund av sjunkande medlemsantal, stora lån och ökade driftskostnader
har Segelsällskapet Svearna en fortsatt ansträngd ekonomi. Under 2021
bytte vi försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Länsförsäkringar vilket gav
en minskad kostnad på ca 13 000 kr per år. Vi fick också en återbetalning på
39 000 kr från EMBK för felaktiga debiteringar bakåt i tiden. Trots detta
så går vi 7 500 kr back om man jämför förra årets kostnader med förra
årets intäkter. För verksamhetsåret 2022 har vi därför beslutat att minska
amorteringen på föreningens lån från 70 000 kr om året till 35 000 kr. Vi
har också beslutat om en 10 procentig höjning av varvsavgifterna. Återstår
att se om detta räcker eller om ytterligare åtgärder behövs för att klara
föreningens ekonomi på lång sikt.

Kassör
Kenny Sjöberg
Mejl: sssv.kassor@gmail.com

SEGLING
Seglingssäsongen 2021
Förra årets säsong blev resultatmässigt en fin säsong för Svearna. Det
blev många fina placeringar både lokalt och nationellt. Det blev också två
nomineringar till Eskilstunas idrottsmedalj.
Årets säsong kommer att likna förra året, med undantaget att Axel
Janssons minne kommer att slås ihop med Kräfracet, där vi kommer att
utse två klubbmästare.
I slutet av juli kommer SM för smaragd att arrangeras på Blacken, med
bas på Bubben, arrangör är köpings seglarklubb.
Senare, i augusti arrangeras SM i E-jolle på Blacken. Mer detaljerat
program återkommer vi med senare i vår.
Säsongen inleder vi 6 april då seglingsdomaren Michael Zeeck kommer till
Munktellarenan och repeterar kappseglingsreglerna med oss. Han kommer
att ta oss från start till mål, och dela med sig av taktiska tips.

Med vänliga hälsningar seglingskommittén
Anders Sundström

Mälby ungdomssektion 2022
I år har vi många roliga arrangemang och upptåg att se fram emot.
Det är många tävlingar och läger planerade både i Mälby och i övriga
landet.
Ett tips för de som är intresserade av att kappsegla är att gå in på
sailarena.se där går det att se vilka tävlingar som arrangeras.
Sörmlandscupen är från och med i år åter igen startad med tre planerade
seglingar för optimist, E-jolle och Laser.
Det är en utmärkt serie kappseglingar för den som vill börja tävla. Det är
Strängnäs SS 7/8, Nyköping SS 4/9 och vi i Mälby 18/9 Blackenregattan
som arrangerar dessa regattor.
Seglingssäsongen tar sin början nu i mars då några av oss åker till
Oxelösund för att få isfria vatten att segla på.
Uppstart i Mälby är planerat till 23/4 då vi plockar ut jollar och
iordningställer anläggningen. Första träning blir 25/4.
En träningsvecka ser ut som följer:
➢ Tiden är 18:00 till 20:00
Måndagar: träning nybörjare och fortsättningsgrupp, optimist, e-jolle,
laser och C55.
Tisdagar: Tjejsegling C55 med Elin Stenman
Onsdagar: C55 kappsegling Onsdagsegling
Torsdagar: Kappseglingsträning
Även i år planeras det för seglarläger, ett traditionellt läger på Lövskär
vecka 26 och ett dagläger i Mälby vecka 32. Så håll utkik när anmälan
öppnar.
Planer finns för en seglarskola för vuxna den 26-28 maj, mer info senare.
Då Marstrand JR-cup är inställd även i år så kollar vi på ifall vi kan
arrangera en egen Mälby JR-cup där vi bjuder in en eller några klubbar att
delta.
Vi har även elitserie 1, tillika SM i E-jolle att vara arrangörer för 27-28/8
i Mälby.
Inför denna regatta så finns det goda möjligheter till att utföra sin
arbetsplikt i form av att iordningställa anläggningen så att vi kan mottaga
ca: 80 tävlande båtar.
Vi ses på sjön,
Karl Hammarkvist

Segelsällskapet Svearna
Box 240
631 03 Eskilstuna
Bankgiro 708–3108
Swisch 123 0565 085
svearna@svearna.nu
http://svearna.nu

