
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

1. Styrelsen 

Styrelsens sammansättning för 2021 

• Magnus Wächter – Ordförande 

• Jonas Jergill - Vice Ordförande 

• Marcus Kollbratt – Sekreterare 

• Karin Jeppsson – Kassör 

• Fredrik Gröndahl – Kassör suppleant 

• Charlotte Nienhardt – Ledamot 

• Ivan Torgersson - Ledamot 

• Camilla Svensson – Ledamot 

• Sonia Ramm - Ledamot 

• Felix Seldén - Ledamot 

• Kjell Nilsson - Ledamot 

Styrelsen beslutade att enligt stadgarna välja Magnus Wächter och Karin Jeppsson att var för sig teckna föreningens 

firma. 

Mål för 2022: Att genomföra 5 veckor säker seglarskola 

Vision för framtiden: Att skapa kontinuerlig verksamhet där instruktörer växer fram genom klubben. 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 11 st styrelsemöten inkl konstituerande styrelsemöte. 

Styrelsen har under året fått utbildning av SISU och Svenska seglarförbundet. 

Mycket god uppslutning och flera arbetsgrupper har därefter fortsatt strategiarbetet för att komma dit vi vill. 

2. Fastighet och inventarier 

2 arbetsdagar har genomförts under våren, 2 arbetsdag under hösten samt ett flertal tillfällen där målning inomhus 

och andra förbättringar gjorts. 

Stora flytbryggan har renoverats och fungerar mycket bättre nu. 

De mindre flytbryggorna har fått nya fästelement som ger bättre stabilitet och förenklat montaget. 

Under året har samarbete med Torslanda sjöscoutkår genomförts. Scouterna har utgått ifrån vår anläggning för 

deras seglingar. De har en container på området och har Y-bommar monterade på vår stora brygga. Deras 

optimister och tvåkronor förvaras på planen under sommaren, och ett antal kölbåtar på vintern. 

Utvändigt förbättringsarbete och anpassning för SMS har gjorts, bla ledstänger mellan hus och bryggor. 

3. Båtar 

Ica Maxi sponsrade en halv optimist och har försett den med dekaler. 
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Samtliga optimister har genomgått årlig översyn. Följebåt med Mercury motor är efter säsongen inte sjöduglig och 

behöver ersättas. 

4. Seglarskolan 

Under året har sammanlagt 5 instruktörer och 4 båthoppare genomfört 5 veckor seglarskola. Flera nya instruktörer 

som fungerat bra. Samtliga veckor har varit fulltecknade och kölista har förekommit för de två första veckorna. 

Seglarskolan har genomförts med både nybörjar- och fortsättningsgrupper. Totalt hade vi 66 st deltagare, ännu en 

ökning mot tidigare år. Målet att öka antal deltagare per vecka uppfylldes enligt plan. 

Responsen från deltagande barn och dess föräldrar har genomgående varit mycket gott och instruktörerna har 

tilldelats mycket beröm.  

Fyra nya båthoppare har gått SSF utbildning ”Seglingens ledarskap grund” och två har under året gått praktikdelen 

till ”Instruktör/tränare grön”. 

5. Kvällsseglingar 

Under våren och hösten har flera kvällsseglingar genomförts med optimist, F2R och 2-krona. Fin uppslutning där 

föräldrar och instruktörer bidragit till genomförandet.  

Kvällsseglingar igång måndagar (kappsegling) och torsdagar. Bra intresse för kappseglingsträningarna. 

6. Uthyrning av kajakplatser 

Flera kajakplatser har under året hyrts ut. 

7. Uthyrning av jolleplatser 

Ett antal medlemmar skaffat privata E-jollar och Laser som de hyr plats för på planen.  

8. Uthyrning av klubbhus 

Klubbhuset har vid något enstaka tillfälle hyrts ut. 

9. Ekonomi 

Ekonomin är under kontroll. Mycket arbete kring ökad verksamhet och fler bidrag har bidragit positivt. 

10. Slutord 

Sammanfattningsvis var 2021 ett lyckat år med bra energi och uppslutning på seglarskolor, kvällsseglingar och 

övriga aktiviteter som arbetsdagar och styrelsemöten.  

Mycket stor del av framgången är direkt knuten till eldsjälar i klubben samt duktiga och tillgängliga instruktörer. 

 

 

//Styrelsen Sandviks kappseglingssällskap.       
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