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Hösten 2016 

Ordföranden har ordet 

Hej everyone. 

It's that time of year again when the sails and rigging comes down and the pon-
toons and bryggas get taken up. 

It's been an interesting year so far, with members cruising far and wide, some 
selling their boats and others buying. 
As members sailing needs evolve,  so to does the clubs. 
The biggest project this year was the painting of the clubhouse, a task that has 
been neglected in recent years.  I'm sure that you'll all agree it's looking far far 
better.  
I'd like to thank the handful of people who came out to help and gave of their 
time during the evenings and weekends.  You know who you are and your 
efforts are appreciated. 

Being a member of this club gives you certain rights, but it also requires of you 
certain responsibilities and obligations also. 
Part of your membership contract obliges you to give the club some of your 
time when it's required, and with upcoming projects looming ever closer, I just 
want to remind all of you of that point. There are going to be changes in the 
membership structure of the club, and information on this will be presented at 
the Year meeting. 

One aspect that has changed, for the better I hasten to add, is the time scale for 
replacing the pontoons. The board has decided to accelerate the schedule, thus 
ensuring that all the pontoons will be replaced a lot quicker than previously 
planned. Jan Erik will be detailing this information. 

Another aspect is Building work will start next year on a new storage house with 
an indoor toilet, shower and sauna. Improving the facilities for members of the 
club has been a neglectedgoal but it is now in the forefront of active plans.  
Ove Engström will explain further at the year meeting about what will be requi-
red. 

So .... I look forward to seeing you all at the Clubhouse on the 29th October at 
09.00hrs sharp, for this years Årsmötet. 
Following the meeting the usual competition to see who can be the first brygga 
to finish taking their pontoons up will begin 
Hot dogs and coffee,  tea or soft drinks will be available at the clubhouse , free 
of charge, from 11.30 onwards. 
Don't forget to bring warm clothing. 

Jon Christian 
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Christinehamns Segelsällskap 



Alla bryggplatsinnehavare kallas härmed till arbetsmöte, medtag lämp-

liga verktyg. Observera att det som vanligt är arbetsplikt. Om ni inte 

kan komma hör av er till respektive bryggfogde. Du själv har ansvaret 

för att din närvaro blir införd på brygglistan. 

OBS! Vid frånvaro vid båda tillfällena debiteras en arbetsbot på 500:-

/tillfälle. Du är själv ansvarig för att din närvaro blir registrerad. 

För er som av olika anledningar ej önskar arbeta med bryggiläggning så 

erbjuder vi diverse arbete uppe vid klubbhuset. Även ni som ej har 

bryggplats är välkomna. Det första arbetslaget som engageras varje år 

kommer också att fånga upp de som inte kan göra sin arbetsinsats 

med bryggiläggningen eller bryggupptagningen.  

Årsmöte Klubbhuset 

Lördagen 29/10 kl 9.00 

Lördagen 29/10 efter årsmötet: 

Samtliga medlemmar kallas till ordi-

narie årsmöte. 

DAGORDNING 

1.   Mötet öppnas 

2. Godkännande av kallelse 

3.  Godkännande av dagordning 

4.  Val av ordförande för mötet 

5.  Val av sekreterare för mötet 

6.  Val av justeringsmän 

7.  Verksamhetsberättelse f. 
 2015/16 

8.  Kassörens rapport 

9.  Revisorernas rapport 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för 
 styrelsen 

11.  Budget 2016-2017 

12.  Fastställande av avgifter 

13.  Val av ledamöter till  
 styrelsen 

14.  Val av ledamöter till seglings
 nämnd 

 Val av ledamöter till brygg
 nämnd 
 Val av ledamöter till klubb hus-
 nämnd 

 Val av ledamöter till plakett-
 nämnd 

 Val av Långökommitté 

 Val av Eskaderkommitté 

 Val av Festkommitté 

 Val av revisor 

16.  Val av valberedningsnämnd 

17.  Information om pågående 
 projekt och annat som händer
 i klubben. 

18.   Övriga frågor 

19.  Prisutdelning 

20.  Mötet avslutas 

Information 

från hamnchef. 

Fortsatt löpande under-

håll på våra bryggor sker 

under kommande år. 

M.v.h.  

Jan-Erik Söderström 
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BRYGGFOGDAR 
Brygga A  

Kurt Merkell tel: 073-446 15 86 

Johan Ernvik tel: 073-068 68 69 

Brygga B  

Gunnar Styrud  tel: 070-658 38 36 

Göran Martnell  tel. 070-668 29 38 

Brygga C 

Sven-Åke Karlsson tel: 070-618 28 72 

Kjell Karlsson tel:  tel: 070-562 32 96 

Brygga D 

Chris Hall tel: 070-816 13 70 

Brygga E  

Anders Bengtsson tel:. 070-275 31 97 

Hamnchefen  

Lars-Åke Anders-

son meddelar att 

nästan alla brygg-

platser har varit 

belagda under sä-

songen och att det 

står  några båtar i 

kö för båtplats. 
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Gå gärna in på 

www.crss.nu  

Vi försöker hålla 

den uppdaterad 

med det som hän-

der inom klubben. 

Styrelsen för Christinehamns Segelsällskap avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för 2014/2015. 

Sällskapet har, i oktober 2015, 218 registrerade 
familjemedlemskap och antalet båtar är cirka 232 st. 
Segelsällskapet är medlem i SBU (Svenska Båtunionen). 

Verksamhetsåret har innehållit föredrag om smultronställen i 
Vänern i Klubbstugan, en vårfest, och en rad kappseglingar.  

Sällskapet äger ett klubbhus/fastighet på Vålösundsvägen 102, 
och det har under året genomgått en ansiktslyftning i form av 
tvättning och målning av fasad, uteplats och lite diverse 
reparationer.  

Då kappseglingspaviljongen på Vålön inte använts och mer 
eller mindre förfallit har denna återbördats till markägaren i 
enlighet med styrelseprotokoll.. 

Klubben innehar  dessutom 5 st flytbryggor med Y-bommar 
med totalt 152 platser, samt ett antal platser vid boj, samt en 
brygga vid uthamnen på Långön.  

Sällskapet äger också en J24 segelbåt. Sällskapet äger även en 
funktionärsbåt (styrpulpet) samt 3 st arbetsbåtar (roddbåtar). 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 
varje månad förutom juni-juli.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016 



BRYGGAVGIFTER 

Styrelsen föreslår 

att fakturorna för 

bryggavgift och 

medlemsavgifter 

för 2017 kommer 

skickas ut i 

november, detta 

för att enklare 

administrera 

innehav av 

bryggplatser.  

BUDGET 
2016-17 

  4 

Mejladresser 
 
För att hålla våra 
kostnader nere 
vore det bra om vi 
kunde göra så 
många utskick 
som möjligt via 
mail. Då får ju 
även Du inform-
ation snabbare. 
Det gäller alla 
våra vinteraktivi-
teter, eskaderseg-
lingar och mycket 
mera. Om du har 
fått detta utskick i 
din brevlåda öns-
kar vi att du vän-
ligen mailar in 
din Email-adress 
till: 
sekreterare@crss.nu 

Benämning   

  2016-2017 

Medlemsavgifter 
                            442 000 
kr  

Inköp material och varor -                               7 718 

Inköp bryggmaterial 
-                           190 000 
kr  

Inköp sanitetsbyggnad 
vatten avlopp 

-                           205 151 
kr  

Inköp renovering klubb-
hus och förråd 

-                             51 511 
kr  

Inköp seglingsnämnden -                             21 635 

Inköp styrelsen adm 
-                             15 453 
kr  

Inköp mat och dryck, 
klubb aktivitet 

-                             10 302 
kr  

Inköp förbrukning klubb-
hus 

-                               5 151 
kr  

El förbrukning bryggor 
-                               7 212 
kr  

El klubbhus 
-                             20 605 
kr  

Försäkringspremier båtar -                               2 060 

Försäkringspremier (ej 
båtar) 

-                             11 332 
kr  

Medlemsavgifter för-
bund 

-                             30 450 
kr  

Brygg el kostnader (rep) -                               5 151 

Kostnader bank 
-                               4 121 
kr  

Renhållningskostnader 
-                               2 060 
kr  

Vatten och avlopp av-
gifter 

-                               7 212 
kr  

Diverse utgifter 
-                             25 756 
kr  

Lämnade bidrag och gå-
vor 

-                             13 195 
kr  

Ränteintäkter 
                                        -   
kr  

  
-                           194 075 
kr  



 

 

 

www.crss.nu 

UTHYRNING AV KLUBBSTUGAN 

Styrelsen har beslutat att klubbstugan ska vara tillgänglig 

för alla medlemmar under säsongen. Att den är tillgänglig 

innebär att man som medlem kan nyttja stugans faciliteter 

så som kök, grill toa mm. Att ha med några vänner för att ta 

en fika på altanen, spela kubb på gräsmattan eller dylikt. 

Har man tur kommer det fler klubbmedlemmar eller båt-

grannar som man lär känna.  

Det är dock inte meningen att man ska ha större tillställ-

ningar i vår klubbstuga, så som studentfester, födelsedags-

fester, kräftskivor mm som inte är i klubbens regi. 

 

 

KLUBBHUSET  

Nu är det dags för brygg-

upptagning, och då finns 

det som vanligt  möjligheter 

för dom som inte kan delta i 

bryggarbete, att hjälpa till 

med klubbhuset. 

 

Invändigt skall det också 

städas. 

Anmälan till Ove Engström 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 

Den enkätundersökning som genomfördes i vintras resulterade i ett 

antal önskemål från våra medlemmar. För att kunna tillgodose de 

önskemål som var allra mest önskat av de flesta som svarade på 

enkäten har styrelsen tagit fram en finansieringsplan för att både 

kunna tillgodose el och belysning på alla våra bryggor, samt ett nytt 

uthus, med toalett, dusch och förrådsutrymmen. Eventuellt även en 

bastu.  

Det är med bakgrund till dessa önskemål som vi föreslår följande 

höjning av årsavgifterna. Då kan vi även forcera den plan som redan 

finns för att uppdatera alla bryggor.  

Sex-års plan för utveckling av klubben: 

2017 Toa/dusch/bastu byggnad 

 Utökning av el/belysning på bryggorna 

2018 Ny brygga (1/2 C) 

2019 Utökning av el/belysning på bryggorna 

2021 Utökning av el/belysning på bryggorna 

2022 Ny brygga (D) 

 

2018 höjs årsavgifterna med 5 procent, och därefter med 2,5 procent 

varje år. 

Medlemsavgifter för 2016-17 ska betalas mellan november2016 och 

februari 2017. Det är en förändring mot tidigare år, det gör vi för att 

underlätta kö-systemet för nya medlemmar som önskar byggplats 

eller säsongplatser.  

Förslag till medlemsavgifter 2016/17 
 

 

AVGIFTER 2016/17   

Medlemskap Höjs från 420kr till 500kr 500 kr 

Bojavgift Höjs från 350kr till 550kr 550 kr 

Avgift elplats Höjs från 350kr till 500kr (Nuvarande elplatserna höjs med 
150kr för att bidra till en snabbare utökning av antalet el-
platser på övriga bryggor). 

500 kr 

Agift pris/m Höjs med 10 procent 610 kr 

      

Säsongplats Fastpris för en säsong. 
Ingår: brygg-/bojplats, tillgång till klubbhus. Säsongmed-
lemmar har ingen röstbirättighet vid årsmöte och inget an-
svar vid brygg inläggning eller upptagning. Elplats avgifter 
tillkommer. 

Bryggplats: 3000 
kr 
Bojplats: 1500 kr 
Elplats: 500kr 

Nyckel Deposition för nyckel 500 kr per nyck-
el 


