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Verksamhetsplan för Göta Segelsällskap 2016

Inriktning
Kommande verksamhetsår känns bland annat följande viktigt för Sällskapet:

1. ’Sätta’ det nya upptagningssystemet

2. Fortsätta och förstärka miljöarbetet

3. Vara en ’social samlingsplats’ för seglare

Ekonomi  
Med Styrelsens förslag till inkomstökningar kommer Göta Segelsällskap ha 
en ekonomi i balans och även kunna göra avskrivningar på hus, båtar (Två-
kronorna) och terminaltraktorn.

De nya avgifterna gör att Göta Segelsällskap kan börja bygga upp ett kapital 
för framtida investeringar. 

Aviseringen av avgifter kommer att delas upp i två tillfällen. 

I januari kommer hamn-, medlems-, grund- och skåpavgifter aviseras 

I augusti kommer varvs-, upptagnings-, och sjösättningsavgifter att aviseras.

Förseningsavgiften kommer att tas ut enligt stadgarna. 

Miljö  
Under innevarande år är avsikten att fortsätta arbetet med att utveckla 
formerna för rollen som Sällskapets miljösamordnare samt att ytterligare 
utöka kontaktnätet inom relevanta organisationer. 
Vidare planerar styrelsen att uppdatera föreningens miljöpolicy i den 
meningen att den bör omfatta samtliga aktiviteter och områden. 
Mot bakgrund av den skärpta tillämpningen av gällande regler avseende 
användningen av båtbottenfärger och skrovtvätt i samband med upptagning 
är avsikten även att utarbeta en handlingsplan i syfte att anpassa Sällskapets 
verksamhet till densamma. Slutligen har Miljöförvaltningen för avsikt att 
genomföra en tillsyn av föreningen under året, vilket kräver förberedelser i 
samråd med Sällskapets samtliga kommittéer.
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Jungfruholmskommittén 
Under året planeras följande förbättringar på Jungfruholmarna

·	 Överliggare på kaj nedanför klubbhuset kommer att bytas ut.

·	 Planering och förberedelser inför av renovering av bastuområdet 
fortsätter

Dessutom löpande underhåll på byggnader, anläggningar och jollar.

Varvskommittén  
Vi kommer att göra servicearbeten på vår terminaltraktor. Flytta luftintaget 
med luftfiltret så det inte kan komma i kontakt med vattnet. Byta vindruta. 
Köpa in batteriladdare och en luftkompressor .

Vi kommer att fortsätta utbildning och träningskörning för blivande 
traktorförare bland Götas medlemmar. 

Hamnkommittén 
Byte av belysningsarmatur på G-bryggan.
Nya vattenslangar.
Besiktning av mastkranar (Dekra).
Reparation av spången vid den inre mastkranen.
Sjösättningsbryggan behöver förstärkas. 
Översyn, reparation och målning av staket och grindar.
Bojkoll! I år är det dags att syna kättingar och bojinfästningar på B- C- och 
D-bryggorna. Bojkollen skall göras innan midsommar. Meddela hamn@
gotasegelsallskap.se när kollen är utförd.

Långholmskommittén 
Planer inför årets säsong 2016
Målning utvändigt av Telefonkåken och förbättra planket utanför. 
Vid ombyggnaden av Roddarskjulet för att passa som traktorgarage revs 
”Dieters bod” Vi skall nu inreda Jungfruholmsboden i Roddarskjulet till ny 
målarbod. 
Inventering av jollefacken ska också göras för att få koll på användarna. 
Det lär också bli en del klottersanering. 
En arbetshelg hoppas vi också på någon gång i början av september
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Redaktionskommittén 
Under året kommer redaktionskommittén att planera och genomföra fram-
ställande och distribution av fyra nummer av Götakryssaren. 

Götas hemsida skall utvecklas så att väsentlig information hålls tillgänglig 
och uppdaterad.

Arbetet med klubbens arkiv fortsätter inom redaktionskommittén.

Festkommittén 
Festkommittén ser fram emot ett fullspäckat 2016.

Traditionsenligt så anordnar vi sillunch, kräftskiva och korvgryta.

Vi tänkte fortsätta satsa på bra och intressanta föreläsare till våra pubaftnar 
då det har dragit väldigt mycket folk till Spinnhuset.

Hoppas självklart på vidare högt besökarantal på våra aktiviteter 2016.

Väl mött!

Kappseglingskommittén

Kappseglingskommittén planerar traditionsenligt att genomföra 
kvällskappseglingar under våren från hamnen på Långholmen. Göta kommer 
också vara medarrangör till Mälarvarvet där vi hoppas att antalet Götabåtar 
ökar. Som vanligt är målsättningen med kappseglingsverksamheten att ha 
lite roligare än förra sommaren.  

Torvald Thedéen
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