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Fredrik Nyberg

Inloggning på medlemssidorna 1895

Då var det snart dags för ytterligare en båtsommar och vi hoppas en lika fin som 2018, men jag ser 

gärna att det faller lite mer regn på vår åkermark under 2019. Nu när sällskapets flesta båtar fortfarende 

står på land vill jag passa på att påminna alla båtägare att titta till sjösättningslistorna. Jag vill också 

passa på att påminna om kostnaden för att inte sjösättta enligt sjösättningslista är 1500 kr. Sjösättning 

utanför ordinarie tid kostar ytterligare 1500 kr, pengar man kan köpa mycket båt-lullull för. Redan 

nu ser 2019 ut som ett av sällskapets mest aktivitetsrika.  En sista påminnelse till er alla.... håll er 

uppdaterade via hemsidan. Inom kort kommer vi presentera sällskapets nya hemsida.

Viktiga datum 2019
1:a januari  Lägeranmälan öppnar  

1:a februari  Sjösättningslistor offentligörs 

7:e mars  Årsmöte (se inbjudan) 

8:e april  Uppstart barn & ungdomsverksamhet  

23:e april Start datum för sjösättning 

8-9: juni  Kappsegling Laser GP 

13: juni  Seglarläger 1 

24 juni  Seglarläger 2 

14:e juli   Eskader 1 & 2 (se inbjudan) 

21:a juli  Seglarläger 3 (fulltecknat) 

29:e juli   Seglarläger 4 

22-24 aug SM-folkbåt (Rastaholm) 

14-15 sep Höstrasta

Hej från kansliet I N N E H Å L L
Hej från kansliet

Årsmöte 2019

Valberedningens förslag
 
Miljöutbildning 
 
Planerade Städdagar
 
Navigationsutbildning 
 
Eskader 2019 
 
Segelsektionen info 
 
Ordförande har ordet 
 
 



Medlemsinfo Nr  1 Årgång 73 •  2019

Välkomna till
ÅRSMÖTE 2019

söndagen 7 april kl. 15.00  
på 

Rastaholms Värdshus 

Dagordning enligt stadgarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter mötet bjuder sällskapet på enklare mat från ca kl. 17.30.  
O.S.A är obligatoriskt för att kunna beställa mat.   

Ring eller helst e-posta till kansliet:
08-653 03 55 eller kansliet@stockholmssegelsallskap.se

O.S.A  
Måndagen den 1 april 

 
DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP 
 
1. Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är   
 behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika röst 
 räknare.
3. Godkännande av protokoll från föregående föreningsmöte.
4. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balans 
 räkning samt revisorns berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Propositioner.
7. Motioner.
8. Fastställande av eventuellt kompletterat budgetförslag för kommande  
 verksamhetsår.
9. Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter.
10. Val av valnämnd 
11. Utdelning av eventuella utmärkelser.
12. Veterantecken till medlemmar som varit seniormedlemmar i 30 år.
13. Meddelande från styrelsen.
14. Övriga föranmälda frågor.
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Valberedningens förslag som ska väljas på årsmöte den 7 april 2019 

Uppdrag att nominera till Mandattid

Ordförande 1 år Lars Nordfeldt omval

Skattmästare 2 år Anders Ekemar omval

Ordförande kappsegling 2 år Ove Andersson omval

Intendent Bergvik 2år Fredrik Stangebye omval

Intendent västerbron 2år Tommy Thunberg Bertolone omval

Ledamot 2år Olle Jonsson nyval

Ordförande Segelsetionen 1 år Pia Kullström-Lundberg nyval Fyllnadsval Per Berenzaun

Suppleant Västerbron 1 år Ingemar Almteg omval

Suppleant Traneberg 1 år Rolf Tenser omval

Suppleant Bergvik 1 år Peter Carlén nyval

Suppleant Rastaholm 1 år Göran Rothoff nyval

Kommittér

Klubbkommittén

ledamöter 1 år Marie Demselius nyval

ledamöter 1 år Per Sjögren omval

Kappseglingskommittén

Ordförande 2 år Ove Andersson omval

ledamöter 1 år Fredrik Stangebye omval

ledamöter 1 år Manfred Müller omval

ledamöter 1 år Emma Brandt omval

ledamöter 1 år Anders Roxengren nyval

 

Seglingkommittén

ordförande 1 år Pia Kullström-Lundberg nyval Fyllnadsval Per Berenzaun

ledamöter 1 år Per Bergenzaun nyval

ledamöter 1 år Marika Hafdell nyval

ledamöter 1 år Johan Öberg omval

ledamöter 1 år Lena Krog-Jensen omval

ledamöter 1 år Per-Erik Eriksson nyval

ledamöter 1 år Teodor Westermark-Voitto 

Kilpelainen

nyval

Bergvikskommittén

Ordförande 2 år Fredrik Stangebye omval

Hamnkapten 1 år Martin Stålvant omval

ledamöter 1 år Nils Agrén nyval

ledamöter 1 år Peter Andrén nyval

ledamöter 1 år Peter Carlén nyval

Tranebergskommittén

Hamnkapten 1 år Matti Rönnqvist omval

ledamöter 1 år Åsa Hejdenberg omval

ledamöter 1 år Rolf Tenser omval

ledamöter 1 år Staffan Jensen omval 1 år

ledamöter 1 år Nils Agrén omval

ledamöter 1 år Kristina Palmgren omval

ledamöter 1 år Hans-Olof Strömberg nyval
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Rastaholmskommittén

Hamnkapten 1 år Sten Hedborg omval

ledamöter 1 år Göran Rothoff omval

ledamöter 1 år Olle Jonsson omval

ledamöter 1 år Christian Klein omval

ledamöter 1 år Per Öhman omval

Västerbrohamnskommittén

Ordförande 2 år Tommy Thunberg Bertolone omval

Hamnkapten 1 år Ingemar Almteg omval

ledamöter 1 år Kenneth Nordell omval

ledamöter 1 år Joe Sundelin omval

ledamöter 1 år Sven Almqvist omval

ledamöter 1 år Hans Jonasson nyval

adjungerad 1 år Segelsektionen

Valnämnden

ledamot/ västerbrohamnen 1 år Paula Thunberg Bertolone omval

ledamot/ Bergvik 1 år

ledamot/ Rasta 1 år Gunilla Sundberg omval

Ordförande/Tranebergshamnen 1 år Ulrik Hejdenberg omval

 
 
 

Ytterligar årsmöteshandlingar kommer läggas upp på  
sällskapets hemsida.

SSS miljöcoacher 

 

Hej SSS:are!

Du har väl uppmärksammat debatten om båtbottenfärger.

Den 21 december 2015 antog Stockholms Segelsällskaps styrelse de nu gällande reglerna för 

bottenfärger. Anledningen var att fr o m 2018-01-01 gäller förbud mot tvätt av bottenfärger 

målade med biocidfärg. SSS har fastställt en vision att minska användandet av giftiga 

bottenfärger med 90 % till år 2020. I varje hamn och varv har stora anslag satts upp för 

att informera alla klubbmedlemmar om vilka regler som gäller. De som till största delen av 

sommaren ligger i Mälaren behöver ingen bottenfärg. 

 

Sedan SSS beslutade om reglerna för bottenfärger har mycket hänt och många frågor 

har ställts. Vilka färger får man använda och i vilka vatten? Vad gäller i Mälaren? Varför 

behöver jag ej måla båten om den ligger i Mälaren?  Varför får man inte måla båtbotten 

med en biocidfärg? Vilka färger innehåller biocider? Vad är en TBT-färg? Hur farlig är 

bottenfärgen? Som du märkte så spolade vi inte av båtar som var målade med biocidfärg 

hösten 2018. 

Om jag har en förbjuden giftfärg på skrovet, hur tar jag bort den? Ska jag blästra båtbotten? 

Vilken blästringsmetod är bäst, torrblästring eller fuktblästring? Vad gäller? Får jag blästra på 

på varvsplan? Vad gäller? Får jag spola av båten själv om inte SSS gör det?  Ska jag skrapa av 

färgen på skrovet eller ska jag måla med spärrfärg?  
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Vad säger olika myndigheter såsom Länsstyrelsen, Stockholms och Ekerö kommun, 

Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen m fl? Vilka olika direktiv gäller enligt EU och 

Miljöbalken? Vilka regler har SSS infört? Hur ser framtidens båtliv ut med tanke på miljön? Vad 

händer om jag inte följer miljöreglerna? 

 

Vad säger olika myndigheter såsom Länsstyrelsen, Stockholms och Ekerö kommun, 

Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen m fl? Vilka olika direktiv gäller enligt EU och 

Miljöbalken? Vilka regler har SSS infört? Hur ser framtidens båtliv ut med tanke på miljön? Vad 

händer om jag inte följer miljöreglerna? Detta är ett urval av många och svåra frågor.  

 

För att förbättra kunskaperna om vad som gäller kommer SSS att genomföra en intern 

miljöutbildning. Eftersom vi inom SSS är ca 1.500 medlemmar börjar vi med att utbilda 40 

miljöcoacher, 10 från varje hamn. Utbildningen kommer att ske kvällstid under våren 2019. 

 

Vi söker dig som är intresserad och vill verka för en god miljö inom båtlivet.  

Anmäl dig nu!   

Anmälans sker via mail till: kansliet@stockholmssegelsallskap.se  

Ämnesrad: Miljöcoach 

 

Rolf Tenser 

Miljöansvarig

Planerade städdagar: 
 
 

Rastaholm: 

18 maj kl. 09.00 – 12.00 

24 augusti kl. 09.00 – 12.00 

9 november kl. 09.00 – 12.00 

 

Västerbrohamnen: 

27 april kl. 09.00 – 12.00 

20 oktober kl. 09.00 – 12.00 

 

Bergvik: 

21 maj kl. 18.00 – 21.00 

10 september kl. 18.00 – 21.00 

 

Tranebergshamnen: 
27 april kl. 10.00 – 13.00 

Höstens städdag presenteras senare på hemsidan 
 

mailto:kansliet%40stockholmssegelsallskap.se?subject=Milj%C3%B6coach
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Kursupplägg: 
 
Helgkurs: Lördag-Söndag 

Tid:  09.30-17.00 

Lokal:  Utbildningen sker i vår kurslokal/Klubbhuset i Västerbrohamnen 

Pris:  1.450:-  exkl. studiematerial 

 (SSS-rabatter Förarintyg 340:- och Kustskepparen 540:- Ordinarie pris 1.790:-/1.990:-) 

Studiematerial: Boken Navigation och Sjömanskap (Ekblad/Wallin), övningssjökort för  

  Förarintyg, passare, transportör och linjal kan köpas till för 590:- och levereras  

  till kursen.  Det går utmärkt att  köpa delar av detta under kursen.  Till   

  Kustskepparen tillkommer Övningsbok samt övningssjökort för Kustskeppare  

  för  240: 

Prov:  Efter genomförd kurs ordnar vi prov (ca 10 dagar efter kursslut) med en   

   förhörsförrättare från NFB . 

  En provavgift på 500:- (450:- för provet + 50:- för intygsbok) tillkommer och  

   betalas till förhörsförrättaren vid provtillfället. 

Intresseanmälan: Är du intresserad? Skicka anmälan till  

  kundtjanst@navigationsakademien.com    

  Ange vilken kurs du är intresserad av (eller båda) samt namn, telefonnr och  

  e-mailadress.  Ange också hur många i din familj som intresseanmälan avser.  

Välkommen! 

 

SSS-klubbkommitté genom  

Anders Rude  

Navigationsakademien

Förarintyg/Kustskepparintyg
Erbjudande – Navigationskurser för medlemmar i Stockholms Segelsällskap 

I samarbete med Navigationsakademien arrangerar Stockholms Segelsällskap utbildning till 

Förarintyg och Kustskeppare för klubbens medlemmar med familjer  (minimiålder 12 år för 

Förarintyg och 15 år för Kustskeppare) .   

Förarintyget är ett intyg som visar att innehavaren har teoretiska kunskaper att framföra en 

fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. I kursen lär du dig bl.a. praktiskt sjökortsarbete 

och metoder för navigering, sjövägsregler, lanternor, sjöräddning, sjömanskap, miljö, väder, 

säkerhet och sjukvård. 

Kustskepparintyget är en påbyggnad  på Förarintyget och ger dig teoretiska kunskaper för 

färder utomskärs, samt i mörker och dimma.  Det ger dig också behörighet att föra större 

fritidsbåt s.k. skepp som är större än 12 x 4 m.   Förarintyg är ett krav för att få skriva prov för 

Kustskeppare. 

Vi följer Nämnden för Båtlivsutbildnings (NFB) kunskapskrav. Läs mer på  

www.batlivsutbildning.se

mailto:kundtjanst%40navigationsakademien.com%20?subject=Navigationsutbildning%20SSS
http://www.batlivsutbildning.se 


Eskader 2019
”Ingen sommar utan SSS Eskader”

ESKADER 1

Start lördagen den 13 juli kl 14 på Broken utanför Nyköping. Vi seglar tillsammans ner genom 

St Anna, Gryt och Misterhults skärgårdar. Det blir en del lite längre etapper men tid finns för 

vattenlek, brygghäng och glassinköp. Vi äter gemensamt på kvällarna och efter middagen har vi 

skepparmöte för att, utifrån rådande väder, bestämma morgonsdagens rutt.

Fredagen den 19 juli avslutas Eskadern med middag i Kalmar. Efter middagen upplöses 

Eskadern och varje båt tar sig vidare på egen hand.

 Eskaderledare MONA KLEIN. Max 8 deltagande båtar. 

Anmälan  och avgift på 500 kr betalas senast den 31 mars till: 

 kansliet@stockholmssegelsallskap.se och BG 401-4254.

(märk inbetalningen och anmälan i ämnesrad med med namn och ”Eskader 1”)

Anmälningsavgift återbetalas inte. 

Utöver anmälningsavgift kostar Eskadern 500   

 kr per vuxen över 18 år och 300 kr per barn  

(barnportion) för avslutningsmiddagen, vilket betalas 

till BG 401-4254 senast den 30 april. Denna avgift 

återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg. 

I avgiften ingår välkomstdrink, T-shirts och 

avslutningsmiddag.

ESKADER 2 – åldersgräns 15 år

Start lördagen den 20 juli i Kalmar. Eskader 2 seglar längre dagsetapper med Bornholm som 

mål. Vissa dagar kommer att bli rejält långa då fokus är att nå Eskadermålet Bornholm via 

Blekinge och Skånes kust på utsatt tid. 

Fredagen den 2 augusti avslutas Eskadern med middag i Nynäshamn. Efter middagen upplöses 

Eskadern och varje båt tar sig vidare på egen hand.

Eskaderledare LARS NORDFELDT och ULRIKA LEWANDER.

Max 6 deltagande båtar. Anmälan och avgift på 500 kr betalas senast den 31 mars till  

kansliet@stockholmssegelsallskap.se och BG 401-4254.

(märk inbetalningen och anmälan i ämnesrad med med namn och ”Eskader 2”) 

Anmälningsavgift återbetalas inte. 

Utöver anmälningsavgift kostar Eskadern 500 kr per person för 

avslutningsmiddagen, vilket betalas till BG 401-4254 senast den 30 

april. Denna avgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg. I 

avgiften ingår välkomstdrink, T-shirts och 

avslutningsmiddag.  
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mailto:%20kansliet%40stockholmssegelsallskap.se?subject=Eskader%201
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SSS segelsektion
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Nu är det dags att börja anmäla sig till sommarens träningar/kurser. 

 

I vår har vi grupper i följande jolleklasser: 

• Optimist nybörjare (för juniorer) 

• Optimist fortsättning (för juniorer) 

• Tvåkrona fortsättning (för juniorer) 

• C55 nybörjare/fortsättning (för juniorer och vuxna) 

• Laser nybörjare/fortsättning (för juniorer och vuxna) 

• Zoom8 fortsättning (för juniorer) 

• Helgkurs steg 1 och steg 2 (för vuxna) 

I sommar har vi seglarläger följande datum: 

• Nybörjarläger: 13-19 juni 

• Nybörjarläger: 24-30 juni 

• Fortsättningsläger: 21-27 juli (fullt!) 

• Fortsättnings-/kappseglingsläger: 29 juli-4 aug 

Anmälan sker via vår hemsida!

SEGLA MED OSS!

Vi erbjuder jollesegling för barn, ungdomar och vuxna mitt i Stockholms hjärta med bas i 
Västerbrohamnen på Kungsholmen, och i Bergvikshamnen i Bromma. På somrarna har vi 

seglarläger på Ekerö, en vecka full av äventyr och din chans att lära dig segla jolle, kappsegla, 
slå de livsviktiga knoparna, sjunga de rätta sångerna och träffa nya kompisar! På vår hemsida 

www.stockholmssegelsallskap.se hittar du mer, och du kan alltid kontakta oss om du 
undrar något på: jollesegling@stockholmssegelsallskap.se

Nyfiken på hur vi har det 
på våra seglarläger? Du 
hittar oss på Instagram: 
@rastaholmsseglarlager



Ordförande har ordet
Nu är vi i första vårmånaden mars och det första vårtecknet i form av båtmässan 
är här. Inom SSS har planeringen för årets eskader genomförts och den bär av till 
Bornholm som du kan läsa om på annan plats i SSS Nytt. Årets eskader innebär ju en 
relativt lång seglats och det kanske inte passar alla. Är det någon som är intresserad 
av att leda en eskader i tex Stockholms skärgård i sommar så hör av dig till Fredrik på 
kansliet så kan vi hjälpa till med inbjudan och planering.  
 
Det vore verkligen kul om vi kunde få igång flera eskaderseglingar inom sällskapet. 
Att segla eskader är trevligt, lärorikt och ett säkert sätt att vara på sjön. 
Den uppmärksamme har säkert sett att det ligger två stycken pontoner intill 
gästbryggan på Rasta. Vi undersöker att förlänga gästbryggan med en ponton och 
E-bryggan med den andra. Ett annat alternativ är att lägga dom utmed land efter 
bastun.  

Det finns en hel del underhållsarbete att göra och vi inom styrelsen tänkte prova en 
ny modell för detta. Dom tre små seglarstugorna på Rastaholm behöver snyggas till 
och vi efterlyser några pensionerade hantverkare som har lust att arbeta per timme. 
Om du är intresserad så kontakta Fredrik på kansliet.
Klubbkommitten fortsätter att arrangera navigationsutbildning eftersom intresset är 
så stort. Jättekul! 
 
Arbetet med skapa en ny modern hemsida fortgår och den lanseras under första 
halvåret. Ett förnyat och moderniserat båtplatsavtal håller på att tas fram. Det 
kommer att vara tydligare och enklare. 
 
 

Till sist vill jag önska dig hjärtligt välkommen till årsmötet 2019 som hålls på 
Rastaholm söndagen den 7 april klockan 15:00. Styrelsen kommer att finnas på plats 
även efter mötet om du vill dsikutera något utanför årsmötet.  

Välkommen!

För styrelsen
Lars Nordfeldt
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