Årsmöte med Ludvika Segelsällskap
2014-11-24

Sida 1

Plats: Ludvika Sporthall, Skytteklubbens lokal
Närvarande: 17 av LuSS medlemmar
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare, två justeringsmän och tillika rösträknare
Jan Anger mötesordförande, Torkel Berg mötessekreterare, Simon Tynelius och Joline
Witteberg Barret justeringsmän/rösträknare
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Ja
3. Fastställande av dagordning
Fastställd med övriga frågor enligt punkt 12
4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelserna delades ut. Jan läste upp styrelsens berättelse
b) Kassörens ekonomiska rapport
Rapporten delades ut och Jan läste upp den. Styrelsen tar upp med LMK om avgiften till dem
kan sänkas med tanke på att de räknar vår verksamhet som sin ungdomsverksamhet. Kvitton
för verksamhetsåret ska lämnas in senast den 1 september. Deklaration är inlämnad.
Styrelsen ska anlita en revisor för att upprätta en balansräkning och värdera tillgångar.
c) Revisionsberättelse
Det är viktigt att originalkvitton skickas/lämnas till kassören.
Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för LuSS styrelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Inga förslag utöver punkt 12
7. Godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Verksamhetsplan (bilaga 4) och budget (bilaga 5) delades ut och lästes upp av Jan. Båda
godkändes.
8. Fastställande av årsavgifter
Ingen höjning. Juniorer 150 kr, seniorer 350 kr, familjer 600 kr
9. Val av styrelse
a) Till ordförande
Jan Anger
b) Till övriga ledamöter
Mathias Vogt, Hans Johansson, Kathrine Backman, Viktor Djerf, Cecilia Djerf, Arnav Jain,
Jonas Haglund Wik, Torkel Berg
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Härmed avger styrelsen för Ludvika Segelsällskap sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2013 - 2014.
Medlemmar

Totala antalet medlemmar

58 st

Avgiftsunderlag

Antalet individuellt betalande seniorer
Antalet betalande juniorer
Antal betalande familjer

24 st
12 st
6 st

Båtar

Sällskapets båtar
3 st Optimistjollar
4 st Terajollar
2 st Fevajollar
1 st Trissjolle
4 st Laser
1 st Trapez-jolle
1 st River 420 med motor, säkerhetsbåt
1 st Askvik och söner roddbåt med elmotor, säkerhetsbåt
Medlemmarnas båtar
9 st Kölbåtar
6 st Centerbordsbåtar

Styrelse 2013/2014

Jan Anger
Torkel Berg
Kathrine Backman
Arnav Jain
Jonas Haglund Wik
Hans Johansson
Per Engström
Cecilia Djerf
Viktor Djerf

Ordförande
Vice ordförande och Tävlingsansvarig
Kassör
Sekreterare, Informationsansvarig
Jolleansvarig
Materialansvarig
Ledamot
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant

Verksamhet
Vi kan se tillbaka på ytterligare ett verksamhetsår med många aktiviteter och högt deltagande både
på kappseglingar och träningar. Så gott som allting vi hade planerat har genomförts, men ett par
seglingar har flyttats eller avbrutits på grund av brist på vind. Varje måndagskväll från mitten av maj
till början av oktober, undantaget seglarskolveckorna, har vi haft jolleträning.
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Årsmöte hölls 2013-11-24. Styrelsemöte har hållits 4 gånger: 2013-11-24 (konstituerande), 2014-0130, 2014-03-25 och 2014-10-13.
Medlemsbladet Vindögat har utgivits 2 gånger: I november 2013 och i maj 2014.
Antalet betalande medlemmar har ökat från 45 till 58. Deltagandet i kölbåtsseglingarna har ökat till
knappt 5 båtar i genomsnitt, dvs nästan 10 seglare per tävling. På ungdoms/jollesidan har aktiviteten
också fortsatt uppåt, vilket är mycket glädjande.
Sällskapets aktiviteter under verksamhetsåret, beskrivs utförligt i följande berättelser från respektive
sektion.
Ludvika 2014-11-22
/Jan Anger

TÄVLINGSSEKTIONEN
Jolle Cup
Årets första klubbtävling, den 9 juni, lockade 22 seglare fördelade på 13 båtar! Kan det vara rekord?
Det var nio jollar och fyra kölbåtar i tre race på en kryss-länsbana. Alla startade samtidigt, men jollar
och kölbåtar räknas var för sig. Tiden räknas om enligt SRS (svenskt respitsystem). Våra funktionärer
fick en tuff uppgift att hålla reda på alla. Viktor var först i mål i race 2 och 3 men det var oklart vilken
tid han hade så han och Peter/Marcus fick dela på förstaplatsen. För kölbåtarnas resultat - se längre
ner under Väsman Cup.
Placering
1
1
3

Namn
Viktor Djerf
Peter Johannesson/Marcus Dahl
Kalle Vogt

Båttyp
E-jolle
Feva
Tera

Jollecupen gjorde sedan uppehåll till den 18 augusti, då sju jolleseglare seglade tre race på en
triangelbana. Det var samtidigt som Kyrkskolans sjuor hade sin skolstart - vi får se till att lägga denna
tävling på en annan tid nästa år! Resultat:
Placering
1
2
3

Namn
Hanna Berg
Elsa Forsgren
Peter Johannesson/Marcus Dahl

Båttyp
Laser S
Tera
Feva

Alla som var med den 18 augusti var eniga om att vi skulle köra en likadan tävling till den 25 augusti.
Även denna gång var sju seglare med, i fem båtar.
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Placering
1
2
3

Namn
Viktor Djerf
Mathias Vogt
Kalle Vogt

Båttyp
E-jolle
Laser Radial
Tera

Den 31 augusti var det dags för LuSS att arrangera årets distriktsmästerskap, som också räknades
som klubbmästerskap. Fyra race genomfördes på en triangelbana. Tyvärr kom inga seglare från de
andra klubbarna i distriktet. Tävlingen räknas ändå som både DM och KM. För DM räknas klasserna
för sig:
Laser S
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Peter Johannesson
Lars Djerf
Vivi-Anne Karlsson

Feva
Placering
Guld
Silver

Namn
Lisa Vogt/Joline Witteberg Barret
Elsa Forsgren/Sofia Djerf

Tera
Placering
Guld
Silver

Namn
Kalle Vogt
Karl Forsgren

För KM blev plakettfördelningen så här:
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Viktor Djerf
Peter Johannesson
Lars Djerf

Båttyp
E-jolle
Laser S
Laser S

Vi avslutade tävlingssäsongen för jollar den 14 september med ett medaljrace på en distansbana.
Först startade fyra Teror. 20 minuter senare startade tre Laser S.
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Peter Johannesson
Simon Tynelius
Kalle Vogt

Båttyp
Laser S
Laser S
Tera
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För att det ska räknas som att man deltar i serien Jolle Cup krävs att man varit med på minst två av
tävlingarna. Elva seglare räknades därmed som deltagare. Man tävlar individuellt, så det spelar ingen
roll vem man seglat med, om man varit rorsman eller gast, eller vilken båttyp man seglat i. Pokalerna
i jollecupen fördelades så här:
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Peter Johannesson
Kalle Vogt
Viktor Djerf

På årsmötet kommer pokaler i cuperna och plaketter för DM och KM att delas ut!

Väsman Cup
Första tävlingen var gemensam med jollarna den 9 juni, se ovan. Fyra kölbåtar deltog i tre race.
Resultat:
Placering
1
2
3

Namn
Alfred Kuhn/Mats Norell
Torkel Berg/Bert Pilo
Jan och Åsa Anger

Båttyp/båtnamn
Birdie 24/Hol Di Ran
Hydra 20/Vindemiatrix
Hunter 240/Hiawatha

Bananen runt, den 5 juli, var nästa tävling. Det blev lite dramatiskt vid rundningen eftersom en av
prickarna vid Banangrundet låg fel. Alfred gick därför på grund, men kom loss ganska snabbt utan
skador. Hans fick ta en omväg. Övriga båtar har inte så djup köl, så de kunde segla runt Bananen utan
omväg. Nu spelade det här ingen roll för placeringen i mål, så någon gottgörelse behövdes inte.
Placering
1
2
3

Namn
Alfred Kuhn/Mats Norell
Hans Johansson/Per Engström
Torkel och Maria Berg

Båttyp/båtnamn
Birdie 24/Hol Di Ran
Monark 700/Cheerio
Hydra 20/Vindemiatrix

Den 2 augusti var det dags för den längsta distanstävlingen, Väsman runt. De flesta av oss var på
semesterresor, men två båtar ställde upp.
Placering
1
2

Namn
Alfred Kuhn
Tor Jansson/Adolf Wallner

Båttyp/båtnamn
Birdie 24/Hol Di Ran
Debutant/Rubinen
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Desto fler båtar ställde upp i kölbåts-KM den 7 september - sju stycken! Fyra race genomfördes på en
triangelbana. Tre unga jolleseglare, Lisa, Kalle och Joline, var funktionärer (start-/målbåt) och klarade
det utmärkt! Mathias Vogt körde Hallonbåten (banläggning).
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Hans Johansson/Per Engström
Åsa och Jan Anger
Alfred Kuhn

Båttyp/båtnamn
Monark 700/Cheerio
Hunter 240/Hiawatha
Birdie 24/Hol Di Ran

Kölbåtssäsongen avslutades med ett medaljrace, den 20 september, enligt ett nytt koncept:
Distanssegling på bana ”Ludvikafjärden runt”, med jaktstart. Sex båtar ställde upp. Tyvärr blev vi
tvungna att bryta på grund av stiltje. Vi får göra ett nytt försök nästa år.
Även i kölbåtarnas serie - Väsman Cup - är det numera så att man måste vara med i minst två
tävlingar för att man ska räknas som deltagare i serien. Fem båtar räknades därmed som deltagare.
Pokaler:
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
Alfred Kuhn
Hans Johansson
Torkel Berg

Båttyp/båtnamn
Birdie 24/Hol Di Ran
Monark 700/Cheerio
Hydra 20/Vindemiatrix

På årsmötet kommer pokaler i cuperna och plaketter för DM och KM att delas ut!
/Torkel Berg och Hans Johansson

JOLLESEKTIONEN
Jonas Haglund Wik följde med Ludvika Motorbåtsklubb (LMK) till Svenska mässan i Göteborg i
februari när LMK tog emot pris som årets båtklubb 2013. LuSS hade sökt och fått bidrag från
Idrottslyftet för att ordna friluftsdagar för högstadiet på Lorensberga skola samt Kyrkskolan. Bidraget
skulle gå till köp av en ny RS Tera, vår fjärde. Under mässan i Göteborg besökte Jonas RS Sailing
Sweden AB och köpte en RS Tera plus ett extra sport pro-segel till RS Tera. Torkel hämtade hem
Teran med tillbehör till segelsällskapet innan säsongsstarten.
Träningsseglingar
Vi började träna segling den 19 maj och fortsatte varje måndag fram till den 6 oktober med uppehåll
under seglarskolan. vi har rapporterat 19 träningstillfällen på Idrott Online och många, både
ungdomar och vuxna, har deltagit. Jonas, Torkel, Hans och Jan har fungerat som tränare.
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Friluftsdagar
20 maj ordnades segling på Kyrkskolans friluftsdag ute vid Räfnäs camping. Det kom 52 sjuor som
provade segling vilket gjorde att det var kö hela tiden. Vi använde våra 4 RS Tera plus River 420
”Hallonbåten” som följebåt. Några kapsejsade men det var fint väder och varmt under hela dagen.
Det var ett bra beslut av styrelsen att flytta jollarna till Räfnäs för att passa Kyrkskolans friluftsdag.
Det hela var mycket uppskattat av elever och lärare.
10 juni ordnades segling för Lorensbergaskolans sjuor och åttor. 4 Teror, 3 Optimist och en Laser
användes av ett 16-tal elever, som seglade flera gånger var med olika jollar. Vädret var perfekt, med
lätta vindar och solsken. Även detta blev en hellyckad friluftsdag.

Seglarskolan
Vi hade 2 veckor för nybörjare 15 – 28 juni med 17 deltagare, varav 7 vuxna. Vädret var tämligen
krävande för nybörjare, men alla klarade av det mycket bra.
30 juni – 4 juli hölls en vecka fortsättningskurs, med 12 deltagare varav 7 vuxna. Det var totalt 28
elever, ungdomar och vuxna som deltog i årets kurser vilket är ungefär så många vi kan ta emot med
de båtar vi har. Alla våra Optimister, Tera, Feva och Laser kom till användning. Instruktörer på
seglarskolan har varit Jonas, Hans, Jan, Torkel, Per, Cecilia och Viktor.
Den 29 juni planerades en eskadersegling till någon vik eller ö med alla elever i nybörjar- och
fortsättningskurserna och anhöriga. Regnväder, svaga vindar och risk för åska gjorde dock att vi
kortade eskadern till en timmes utflykt med tre kölbåtar, Hol di Ran, Cheerio och Hiawatha, med
gemensam fika i klubbhuset efteråt.
Vi är mycket nöjda med antalet elever på seglarskolan i år. Flera av dem fortsätter med segling och
har kommit på våra träningar efter seglarskolan.
Vidareutbildning
Jonas deltog i en fortbildning för instruktörer och tränare i Göteborg (GKSS) och fick nya idéer på hur
man kan utvecklas som tränare. Jonas provade att vindsurfa, vilket var skoj och gick ganska bra.
Deltagarna seglade C55 och Topper Omega. Vi vara nära några gånger att kapsejsa, men vi klarade
oss från att bada, utom när vi provade att vindsurfa.
Jonas kommer i november att åka på Distriktskonferens i Jönköping i samband med ”Träffen” som
Svenska Seglarförbundet (SSF) ordnar varje år. Det är ett mycket bra tillfälle att träffa andra seglare
och ledare från olika klubbar från hela Sverige och från SSF.
/Jonas Haglund Wik & Jan Anger
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BÅTLIVSEKTIONEN
Sommaren började med tämligen kallt och ostadigt väder vilket påverkade aktiviteterna en del. Vi
började den 7 juni med att skjuta upp Sunnansjö-eskadern på grund av stiltje, regn och risk för åska.
Nästa dag såg det bättre ut och fem båtar seglade till Lövön med 10 personers besättning. Det var
Rubinen, Vindemiatrix, Cheerio, Oas och Hiawatha som fick en fin segling. Tyvärr dog vinden så vi
måste motorera sista biten hem till Piren
Den 28 juni planerades den traditionella eskaderseglingen med alla seglarskoleelever och anhöriga.
Just den dagen blev det heldagsregn och viss risk för åska så vi beslutade att göra en kort tur på
Väsmanfjärden i stället och sedan fika tillsammans i LPKs klubbhus. Tre båtar var med: HoldiRan,
Cheerio och Hiawatha. 13 personer trotsade regnet och hade en trevlig dag på sjön och i klubbhuset.
Den 9 augusti planerades ”Augustimånen”, en kvällssegling till Lövön med grillning, nattsegling hem
eller övernattning vid Lövön. Detta kolliderade tyvärr med ”Väsmans dag” då många medlemmar var
engagerade under dagen i olika aktiviteter. En liten flotta på 4 båtar: HoldiRan, Cheerio, Rubinen och
Vindemiatrix seglade ändå Sollen runt i eskader.
Den 20 september efter Medaljracet, som tyvärr inte kunde fullföljas inom maxtiden, samlades ett
10-tal seglare hemma hos ordföranden för att avsluta kölbåtsäsongen med sushi och annat japanskt
att äta.
/Jan Anger

RADIOSEGLING
Radioseglarna har varit mera aktiva i år än förra året. Sedan Jonas Haglund Wik köpte en begagnad
Micro Magic, så har vi nu sju Micro Magic och en Saphir som seglar i Ludvika hamn. Vi har seglat en
kväll varannan vecka, med uppehåll för seglarskolan och semestern i juli. Vi har även gjort uppehåll
om vädret har varit dåligt.
Under Väsmans dag, den 9 augusti, arrangerade vi en nationell ranking-tävling för Micro Magic ”Väsman Kopp”. Tyvärr kom inga seglare från andra delar av landet och det kanske var lika bra det,
för vinden var så dålig att det knappast gick att genomföra någon kappsegling. Vi fick ändå ett
resultat:
Placering
1
2
3

Namn
Alfred Kuhn
Torkel Berg
Adolf Wallner

Under november avslutar vi säsongen med vårt traditionella glöggrace. Datum bestäms av
väderleksrapporten.
/Torkel Berg

Ludvika Segelsällskap – Ekonomisk rapport
för verksamhetsåret 2013-10-01…2014-09-30
Intäkter
Medlemsavgifter o. båthyror
Seglarskola
Sponsorer
Bidrag
Övriga intäkter
Summa
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Utfall 2014
12 600 kr
10 650 kr
4 486 kr
45 581 kr
100 kr

Budget 2014
8 000,00 kr
9 000,00 kr
20 000,00 kr
20 000,00 kr
3 000,00 kr

73 417 kr

60 000,00 kr

Kostnader
Årsavgifter
Försäkringar
Tävlings- och båtlivsverksamhet
Ungdomsverksamhet/seglarskola,
bensin
Investeringar (båtköp)
Underhåll egendom
Funktionärsutbildning
Amortering av medlemslån
Oförutsedda utgifter
Summa

6 570 kr
5 913 kr
2 387 kr
3 652 kr

4 000,00 kr
6 000,00 kr
2 500,00 kr
3 000,00 kr

43 573 kr
4 271 kr
6 596 kr
0 kr
3 826 kr
76 787 kr

20 000,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
10 000,00 kr
4 500,00 kr
60 000,00 kr

Överskott/underskott

-3 370 kr

- kr

Tillgångar
Kassa
Plusgirot 5/11-14
Båtar (Försäkringsvärde)
Summa

Eget Kapital, Skulder och Årets
Resultat
Eget Kapital
Skulder
Årets resultat
Summa

- kr
14 107 kr
245 000 kr
259 107 kr

205 177 kr
57 300 kr
- 3 370 kr
259 107 kr
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Ludvika Segelsällskap - Plan
för verksamhetsåret 2014-10-01…2015-09-30

Aktivitet

Tidsperiod

Årsmöte o konstituerande styrelsemöte

2014-11-24

Bidragsansökningar

November 2014 – Juni 2015

Beslut om ferieanställningar

Januari

Styrelsemöte

Februari

Säsongsplanering

Februari - mars

Styrelsemöte

April

Ledarutbildning ”Uppdrag segling”

April - maj

Vindöga med inbetalningskort

April

Styrelsemöte

Maj

Båt- och materielvård

Maj

Friluftsdagar för skolor

Maj - juni

Segelträning o ledarutbildning

Maj - september

Seglingsprogrammet, tävling o båtliv

Maj - september

Segelskola ungdom och vuxna

Juni - juli

KM kölbåt o jolle

Augusti - September

Säsongsavslutning, upptagning

Oktober

Styrelsemöte, förbered årsmöte

Oktober

Vindöga med kallelse till årsmöte

Oktober
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Ludvika Segelsällskap - Budget
för verksamhetsåret 2014-10-01…2015-09-30
INTÄKTER

Budget

Medlemsavgifter o båthyror

11.000 kr

Seglarskola

9.000 kr

Sponsorer

20.000 kr

Bidrag

20.000 kr

Övriga intäkter

3 000 kr

Summa intäkter

63.000 kr

KOSTNADER

Budget

Årsavgifter

5.000 kr

Försäkringar

6.000 kr

Tävlings- o båtlivsverksamhet

2 500 kr

Ungdomsverksamhet, seglarskola

3.000 kr

Investeringar (båtköp)

20.000 kr

Underhåll

7.000 kr

Funktionärsutbildning

5.000 kr

Amortering av medlemslån

10 000 kr

Oförutsedda utgifter

4.500 kr

Summa Kostnader

63.000 kr

Beräknat Överskott

0 kr

Förslag medlemsavgifter för 2015
Juniorer (t.o.m. 19 år)

150 kr

Seniorer

350 kr

Familjer

600 kr

Bilaga 5

