2022-04-04

Christinehamns Segelsällskap

Kallelse till vårmöte

I DEN HÄR UTGÅVAN

23/4-2022

Kallelse

kl.09:00

Dagordning
Ordförande har ordet

Samtliga medlemmar kallas till ordinarie vårmöte.

Bryggfogdar

Efter vårmötet skall bryggorna färdigställas.

Bryggor
Ekonomi

Kan du INTE kan deltaga, RING din bryggfogde senast
den 16/4. (se sid 2 för telefonnummer)
DU ansvarar själv för att din närvaro registreras.
Gäller även arbete vid klubbstugan.

Seglingsnämnden
Klubbhus
Trivselschema
Båtsamverkan
CSS Shop
Kontaktpersoner
Övrig information
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Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Kallelse

Favorit i repris!!!

3 Dagordning

Efter bryggiläggningen
bjuder klubben på
grillad korv med bröd!

4 Val av ordförande för mötet
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av justeringsmän och tillika
rösträknare för mötet
7 Uppdaterade stadgar, första beslut
8 Allmän information
9 Mötets avslutande
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Ordförande har ordet

Hej alla medlemmar,
En ny säsong börjar och äntligen kan vi åka lite längre hemifrån nu när
Covid restriktionerna har släppts. Att ha friheten att få åka och utforska
är ett privilegium och att kunna göra det via båt är ett ännu större privilegium.
Lyckligtvis har vår klubb kunnat fungera någorlunda normalt trots pandemin och jag vill härmed tacka alla som behövt stå ut med de restriktioner vi tvingats ha.
Det skall bli kul att se medlemmar använda klubbstugan och dess faciliteter samt återuppliva midsommarfirandet! :-)
Klubben strävar fortfarande framåt med div jobb och uppgraderingar på
hus och bryggor vilket är ett pågående jobb.
När tiderna förändras, ändras även behoven och i år har klubbens stadgar genomgått några förändringar. Klubben är gammal men en modern
klubb så dessa uppgraderingar gör att vi hänger med i utvecklingen.
Jag vill tacka styrelsen extra mycket för allt jobb som gjorts så att klubben blivit denna moderna och attraktiva klubb!

Jag önskar er alla en glad seglings och båt säsong och jag ser fram emot
att träffa er där ute på vattnet!

Medlemskap!
Alla båtägare kan bli medlemmar hos oss.
Välkommen till CSS
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Jon

Fortsättning på
Ordförandes
ord ....now in
english!

Hi everyone,
Another season begins, and finally we can travel a bit further from
home now that all the Covid restrictions have been lifted. Having the
freedom to travel and explore is a privilege, and to be able to do it by
boat is an even greater privilege.
Luckily the club has been able to function all through this pandemic,
and I would like to thank you all for playing your part in putting up
with the few restrictions we had to impose.
It will be nice to see people using the club house and facilities again,
and revive the midsummer fest! :-)
The club is still moving forward, with work and upgrades on the house
and pontoons an ongoing thing.
As times change, so does needs and this year sees some changes to the
clubs stadgar. We´re an old club, but a modern one, and these changes
keep us up to date.
I would like to thank the board (styrelse) for all their hard work in
making the club the success that it is.
I wish you all a happy sailing season, and I look forward to seeing you
out on the water.

Jon
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BRYGGFOGDAR
Bryggchef
Jan Weman

Tel:070-628 03 50

Vice Bryggchef/Ledamot
Gunnar Styrud

Tel: 073-521 00 52

Brygga A
Fogde: Berndt Dröschmeister
Vice: Christer Eriksson

Tel: 073-140 57 01
Tel: 070-487 50 64

Brygga B
Fogde: Göran Svensson
Vice: Per Ohlsson

Tel: 070-541 23 16
Tel: 070-374 70 81

Brygga C
Fogde: Jonas Bäckström
Vice: Arne Svensson

Tel: 070-884 00 07
Tel: 070-399 35 60

Brygga D
Fogde: Rikard Nyrén
rikard.nyren@telia.com
Vice: Per Tavander

Tel: 076-116 67 24
Tel: 070-610 79 50

Brygga E
Fogde: Per Åberg
per.aaberg@telia.com

Tel: 070-516 92 62

Vice: Svante Persson

Tel: 070-632 93 12
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NYTT PÅ BRYGGORNA

Lite hänsyn…

Renovering
Mellanbryggorna, dvs de ”vingliga” för A –och B-bryggorna kommer att bytas under säsongen 2022.
Vi har tagit in några offerter för detta arbete men tyvärr är kostnaden för totalentreprenad mycket över budget och jämförelse med
vad kostnaden skulle bli om vi utförde arbetet själva.
Därför undersöker vi nu annat upplägg.
El

Översyn av elinstallationerna, dvs belysning och eluttag, på bryggorna kommer att ske efter att Y-bommar är sjösatta.

Segling i all ära, men även
bryggsegling är trevligt, så
även inför denna säsong vill
vi påminna alla våra medlemmar om att visa hänsyn
till sina grannar!

Lägg fallen runt spridarna
eller spänn ut med
gummicord, så att de inte
ligger och klingar, slår och
sliter på masten.
Gnisslande fjädrar
smörjs upp med lite 5:56
eller dylikt i samband med
sjösättningen.
På så sätt kan den övernattande båtgrannen fortsätta
sova sött!

BRYGGPLATS INFORMATION
Alla CSS bryggplatser är uthyrda och vi har en kölista för båtägare
som önskar bryggplats hos oss.
Om du inte kommer att nyttja din bryggplats i år, vänligen meddela
bryggchef Jan Weman, så att bryggplatsen kan hyras ut i andra
hand.
Hyrkostnaden tillfaller den som upplåter sin bryggplats samt att du
som bryggplatsinnehavare är skyldig att vidarebefordra information
som gäller för bryggplatsen, t.ex. nattvakt, trivselschema, bryggvård
m.m.
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Inga jollar på på bryggorna!!!
De skall ligga bakom er båt
eller på er båts däck.

Christinehamns Segelsällskap
REGLER
för innehav av bryggplats vid CSS bryggor
Dispositionsrätt.
Innehavare disponerar av CSS anvisad bryggplats vid en av CSS bryggor. Innehavaren erlägger årsvis förskottsbetalning för bryggplatshyran.
Överlåtelse av bryggplats.
Överlåtelse eller andrahandsuthyrning av bryggplats är ej tillåten, utan får ske endast
genom CSS förmedling.
Utlåning av bryggplats.
Bryggplats får utlånas efter tillstånd av CSS bryggchef. Utlåningen får ske endast för
del av en säsong.
Byte av bryggplats.
Betingat av ändringar i båtbeståndet kan omdisponering av bryggornas platser kunna
ske. Byte av bryggplats avgöres i samråd mellan bryggchef och berörda bryggplatsinnehavare.
Vård av bryggplats.
Innehavare av bryggplats skall i samarbete med sitt brygglag väl vårda brygga och
bryggplats, liksom att medverka vid i- och upptagning av bryggor vår och höst. CSS
arbetsplikt gäller. Fjädrande förtöjning skall användas.
Uppsägning av dispositionsrätt.
Om innehavare av bryggplats bryter mot ovanstående regler, har CSS rätt att häva innehavarens dispositionsrätt.

KRISTINEHAMN 1993.10.04
Styrelsen, CSS
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EKONOMI
En hälsning från Kassören!
Har du ny
Mejladress?
Har du ändrat eller har
du skaffat en
mailadress, vänligen
meddela vår sekreterare
så vi kan skicka ut
information via mail till
dig.
Om du har fått detta
utskick i din brevlåda
önskar vi att du vänligen
mailar in din
E-mailadress till
sekreteraren
sekreterare@crss.nu

Till dig som inte har betalt medlems och båtplatsavgiften ännu är det dags att göra detta snarast
då förfallodatumet redan har passerats!
Mvh kassören
Har du tappat bort fakturan eller att den
inte kommit fram?
Be att få en ny på mail : ekonomi@crss.nu
Du kan swisha in beloppet: 123 679 2410

Har man inte betalt har man inte
rätten till bryggplatsen!

För nyheter håll koll på hemsidan, facebook och din
mail!
Du kan även se planerade aktiviteter under
”kommande händelser” på hemsidan!
www.crss.nu
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SEGLINGSNÄMNDEN INFORMERAR
Samlingsplats för seglingstävlingar och anmälningar!
www.sailarena.com
Datum för några av årets seglingar:
Onsdagsseglingar
Försäsong: 18/5 – 6/7 8 st.
Eftersäsong: 3/8 – 14/9 7 st.
Samling vid klubbhuset 17:30-18:00 alla är välkomna med eller utan
egen båt!
Det finns alltid plats i någon annans båt om man vill vara gast!

Fastingen Race
21 maj
Picasso Cup
4-5 juni ” En av fyra prioriterade seglingar i Expressförbundet”
Vålön runt
13 augusti
En familjesegling för alla!
Tur-segling runt Vålön med jaktstart för de som kappseglar.
Klubbmästerksap
10 september
Picasso Cup Höst
17 september
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Funktionärer
efterlyses!
Kontakta Per Åberg
Tel: 070-516 92 62

INFORMATION OM KLUBBHUSET

Information från Stugfogden
Underhållsprojektet att byta papptaket samt alla plåtar, rännor och rör, dessutom vindskivor och takfotsbrädor blev klart någon vecka efter årsmötet 2021.
Därefter satte vi i klubbhusnämnde upp ett nytt entrétak utanför köksdörren, samt fixade
avledningsrör från det nya stupröret vid köksdörren.
Förra våren målades östra och norra fasaden. Den senare bara så högt som stegen räckte.
I början på maj hyr vi skylift för att kunna måla resten av norra fasaden.
Grundlig renovering av övriga fönster i gamla höga delen av klubbhuset är beställd.
Förhoppningsvis sker denna renovering under våren.
Vi får själva måla fönsterkarmarna när fönsterbågarna är på renovering.

Viktiga datum att boka upp:
Lördagen 23/4 efter årsmötet:
För er som inte kan vara behjälpliga nere vid bryggorna finns arbete att utföra uppe vid
klubbstugan.
Anmäl i sådant fall detta till mig via telefon, sms eller mail, innan lördagen 23/4, så att vi
kan vara rätt rustade för det arbete som ska genomföras.
Lördagen 7/5:
Arbetsdag för medlemmar: Vi hyr skylift för att måla övre delen av norra fasaden.
Även sådant arbete som inte hanns med eller kunde göras 23/4 utförs.
Anders Ivarson, Stugfogde
070 60 512 90 anders@cckab.net eller intendent@crss.nu
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INFORMATION FRÅN KLUBBHUSNÄMNDEN

Under hösten och vintern har stugan fått ny mössa och halsduk!
Ny papp har lagts på taket samt nya stuprör och hängrännor samt några andra
plåtdetaljer!
Titta gärna lite extra när ni är uppe vid stugan, det är såååååå fint!
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KLUBBSTUGAN OCH DESS
FACILITETER
Klubbhuset är till för oss medlemmar.
Året runt - Vår, Sommar, Höst och Vinter.
Där skall vi som medlemmar kunna träffas för att förkovra oss i
sjökunskap, prata seglingsstrategi, utbyta erfarenheter, tips och
trix. Vi skall ha en plats för möten, en plats att umgås och ha roligt tillsammans med våra båt– och bryggrannar, våra medlemskamrater.
Nu när vi har vår nya fräscha sanitetsutbyggnad med vattentoa,
dusch och bastu gäller det att ALLA hjälps åt att hålla rent och
snyggt.
Det är allas skyldighet att städa efter sig!
Är det slut på toapapper fyller man på själv.
Precis som i alla andra föreningar finns det regler och sunt förnuft att följa för att saker och ting skall fungera.
DU som medlem (och din familj) har alltid full tillgång till alla
stugans faciliteter - HELA ÅRET, MEN till sommaravslutningar
med jobbet, studentfirande, bröllop , födelsedagsfirande, kräftskivor och liknande som INTE är i klubbens regi får man hitta en
annan lokal att vara i.
Här står INTE klubbhuset till förfogande.
Övernattning i stugan, tältning, uppställning av husvagn/husbil
kan tillåtas då klubben arrangerar seglingar där utombysbåtar
deltar, dock skall klubbmästare tillfrågas så det inte krockar med
någon annan aktivitet samt att information kan gå ut till medlemmar och då framför allt till de som går nattvakt.
Sammanfattning:
Klubbstugan, köket, toa, dusch och bastu är för CSS
medlemmar.

Får INTE nyttjas för privata tillställningar eller sammankomster.
Meddela klubbmästaren om någon skall sova över i eller runt klubbstugan.
Klubbstugan går inte att hyra.
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Klagomål
Det har inkommit klagomål på att bastu och dusch inte har städats efter användning.
Bastubadare har kommit till klubbstugan och hittat vin-dunk inne i bastun, hår i duschavloppet och någon har tömt fimpar i soptunnan inne i duschrummet!
Detta är INTE ok!!!

Lämna lokalen som du själv vill finna den!
Det är medlemmarnas ansvar att städa både i stuga och sanitet!
Om detta fortsätter kommer dusch och bastu låsas tills en bokningsbar lösning kan tillämpas.
Mvh Klubbmästarna

Trivselschema 2022

TRIVSELSCHEMA

Vecka 19 börjar vårt trivselschema och det sträcker sig fram till vecka 36.
Några enkla uppgifter som hjälper till att hålla klubbstugan trivsam för oss alla. (Gräsklippning
eller trimmer, kratta gårdsgrus så inte gräset tar över, Städ, Sopor, Tillsyn.)
Trivselschemat utgår ifrån klubbens bryggor, i år är det brygga D och E som har tillsyn och
schemalagd städning.
Du som har bytt bryggplats kan bli kallad två år i rad.
Schemat kommer administreras i Båtunionens program Bas-K, men kommer inte vara bokningsbart – du får påminnelse via mail och sms innan det är dags för din vecka.
Vilken dag i den veckan väljer du själv, antingen ihop m ed de två andr a som är
kallade eller så delar ni upp uppgifterna som det passar.
Schemat kommer också mailas ut till alla berörda och det kommer att sitta en kopia uppe i köket.
DÄREMOT har vi alla skyldighet att städa u pp efter oss själva. Då blir det m yck et
trevligare för alla.
Speciellt i duschen, toan och bastun.
Viveca Trivselschemat CSS
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BÅTSAMVERKAN MED
NATTVAKT
Båtsamverkan 2022
Samarbetet med CMBK fortsätter och vi börja vecka 19.
Precis som förra året kommer det att finnas möjlighet att boka in sig på schemat själv fram till ett visst
datum.
Ni kommer få ett mail när schema är bokningsbart och hur länge. Efter det kommer jag fylla på med övriga medlemmar som inte bokat in sig.
Om du av hälsoskäl inte gå nattvakt – Hör av Dig till Mig!
Jobbar du på annan ort på veckorna eller bara kan gå en viss veckodag - Hör av Dig till Mig!
Önskar något särskilt datum, men du inte kan logga in och boka själv – Hör av Dig till Mig!
När schemat är lagt är det svårt att göra ändringar utan att det påverkar andra medlemmar.
Min mail är viveca@nordic-husbilar.se och mitt telefonnummer är 073-8283146
Påminnelse:
Både CMBK’s och CSS Båtsamverkan anser att Nattvakten ska bygga på - ”Frivillighet – men jag inte
kan strunta i det! Vi tycker det är viktigare istället för hot om böter eller uteslutning som många
andra båtsällskap har.
I korthet innebär det att OM jag inte kan gå nattvakt m åste också jag ta m itt ansvar att
kontakta de andra som har samma natt, för att ingen ska behöva stå och vänta på mig eftersom jag inte
dyker upp.
Det är detta vi i Båtsamverkan menar med – ”men jag inte kan strunta i det”.
Alla måste ha respekt för att någon kanske inte kan gå nattvakt.
Ingen vet väl egentligen vad man gör om tre veckor, en månad, två månader.
Alla kan bli sjuka, en närstående kan bli sjuk och behöva min omsorg, jobbet kan komma emellan mm.
mm. Allt detta måste vi alla respektera och inte göra påhopp när någon meddelar att de inte kan komma.
Ingen ersättarlista finns. Vi anser inte att det behövs eftersom vi schemalägger tre personer per natt, så
om en faller bort kan det fortfarande funka på två. Skulle två falla bort är ingen
tvingad att gå.

Helt enkelt sunt förnuft och respekt åt bägge håll.
Viveca
CSS Båtsamverkan
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CSS SHOP

Klubben har tagit fram ett antal klubbkläder som finns att beställa på
hemsidan.
Under CSS info går man in på Klubbkläder och klickar på länken.

Mössan och kepsen finns att köpa på plats i klubbstugan, övriga kläder är
beställningsvara.
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KONTAKTPERSONER
Har du frågor eller funderingar gällande klubben, bryggorna, stugan,
seglingar eller kanske något på hemsidan!
Det är bara du hör av dig!

Gustavsviks Marina & Småbåtsvarv
Richard Eklund tog över Gustavsviks Marina & Småbåtsvarvs verksamhet
från Bosse Eklund 2021.
Bosse kommer dock finnas kvar och ha hand om alla sjösättningarna, medan Richard fixar allt annat som har med service, motorer, reparationer
mm. mm.
Service - Richard: 070-671 0333
Sjösättning - Bosse: 070-453 5756
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ÅK HELA GÖTA KANAL FRÅN 5 700 KR*
Boka din Göta kanal-biljett med 25% rabatt!
Har du länge drömt om att resa på Göta kanal med din båt? Eller tillhör du dem som redan nu bestämt dig för att det ska bli en kanalresa i
sommar? Då kan du boka redan nu, och få 25% rabatt på din högsäsongsbiljett. Ange koden Båtunionen22 när du bokar.
Du kan boka även om du känner att sommaren är avlägsen
och osäker.
Fram tills dess att du checkat in din båt i Göta kanal är biljetten fullt
om- och avbokningsbar. Du får tillbaka hela biljettpriset, förutom en
administrativ avgift på 300 kr, om du skulle behöva ändra dina planer
och avboka. Att ändra bokningen kostar ingenting.
2022 är Göta kanal öppen 3 maj till 30 september.
Försäsong: 3 maj - 13 juni
Högsäsong: 14 juni - 15 augusti
Eftersäsong: 16 augusti - 30 september

*Prisexemplet gäller för en båt på max 12 meter under högsäsong
2022. I priset ingår alla Göta kanals gästhamnar och gästhamnsservice längs sträckan. Erbjudandet gäller för medlemmar i Svenska
Båtunionen som bokar högsäsongsbiljetter säsongen 2022, under
perioden 1-20 april 2022. Det kan ej kombineras med andra rabatter, så som kundklubbsrabatter. Har du redan rabatt via vår kundklubb, blir den totala rabatten 25%.

www.gotakanal.se/batunionen
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CSS I SOCIALA MEDIER!

Vid nödläge/osäkert läge
ring alltid

112

Förebyggande utryckning 0200-29 00 90

Slutna Facebook grupper
Sök efter:
CSS Christinehamns Segelsällskap

(en grupp för alla medlemmar , här delar vi snabb information om
vad som händer i klubben eller frågor som har med klubben och
dess byggor och båtar att göra)

CSS hemsida
http://www.crss.nu
(Här hittar du det mesta som gäller vår klubb)





Båttillbehörsbutik
Båtuthyrning
Sjömack

Båtbyggarevägen 3
681 95 Kristinehamn
Telefon: 076-275 88 64

Var med och rädda havet den 7 maj!
Snart är det dags för Nordiska Kusträddardagen!
Från kust till kust hindrar vi skräp från att hamna i havet, en påse i taget. Ju fler
vi blir, desto större skillnad kan vi göra. Anmäl dig nedan och berätta var du
tänker plocka.
Gå in och anmäl ditt deltagande samt hur mycket du plockat här:

Www.kustraddarna.hsr.se

18

