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Verksamhetsberättelse för 2018
Medlemmar
Klubben hade under 2018:
• 153 familjemedlemskap
• 53 seniormedlemskap
• Totalt antal medlemmar 442 personer
Under 2018 har vi fått drygt 60 talet nya medlemmar.
Möten
Under året har vi hållit årsmöte, vår- och höstmöte, 10 protokollförda styrelsemöten samt ett
antal icke protokollförda planerings-/uppföljningsmöten. Våra representanter i styrelsen för
Småbåtshamnen i Limhamn AB har vid våra styrelsemöten rapporterat om vad som händer i
hamnen.
Klubbhuset
I samband med den stora vårstädningen städades klubbhuset både inne och ute.
Även under detta år har visonsgrupp byggt om vår uteplats med stora markarbete inklusive
förberedelser för takbygget. Vid höststädningen blev det en stor städning invändigt och en
utrensning av diverse inventarier. Det var nog rekord av deltagare på höstdagen över 40
medlemmar deltog. Under 2018 bildades en klubbhusgrupp som tar hand om städning och
tillsyn vad avser inomhus-delen av klubbhuset. I denna grupp har ca 15-talet medlemmar
varit aktiva.
Jolleseglingar (Richard Klein, Bill Erixon och Paul Hallin)
Detta har varit ett av det mest aktiva året på länge med många seglingar. Fler kurser i
vuxenseglarskolan samt två barngrupper. Styrkt av tidigare års utveckling så har våra
aktiviteter för att främja jollesegling gjort att vi haft ännu fler barn och vuxna ute på vattnet.
Vår vuxen säsongen drog igång efter att båten kommit i vattnet och redan innan sommaren
var ett större antal seglare redo för seglarskola på vattnet.
Vår Seglarskolan är ett lyckat koncept ”Piratseglarskolan” som vänder sig till den yngre
målgruppen. Det är en lyckad satsning som även uppmärksammades i press och media.
Totalt var det c:a 47 barn som gick våra olika grupper, 606an, Jollegrupp för lite äldre barn
och E-Jolleseglarna i våras och flera av dem fortsatt att träna med oss under hösten.
Även i år tänkte vi fortsätta med att jollesegla, men saknar folk till dessa aktiviteter. Så nu vi
vet inte om det blir ett nytt år med jollesegling. Sammanfattningsvis har LSS, än en gång,
haft ett lyckat år både med antal seglare och fina upplevelser.
Seglingsaktiviteter
Även 2018 var det seglingsinvigning i S/K Lynetten (Margretheholm havn). I år var det ca 25
medlemmar som träffades på Kristihimmelfärds kvällen. Både nya och gamla medlemmar
mötte upp även några ungdomar var med. Grillarna tändes upp samtidigt som det bjöds på
lite välkomstmingel.
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Kölbåtsaktiviteter – Maxi 77 (Göran Korch, Lars Berg, Peter Rosenfors och Paul Hallin)
Kölbåtsprojektet har under 2018 till största delen slutförts och klubbens MAXI 77:a är nu
både uppfräschad, utrustad och klar för enklare övernattningsseglingar.
Under säsongen har båten använts i stor omfattning, både för båt-/seglingsutbildning och
deltagande i Fika-Race (se separat beskrivning).
I anslutning till MAXI 77:an är sedan projektstarten ett Båtlag organiserat och knutet.
Som medlem i Båtlaget erbjuds deltagarna utbildning, lärande och träning i det
grundläggande som hör till båtlivet – att hantera båten på land (reparation och underhåll) och
i sjön (segling och manöver för motor).
Under våren och hösten har båtlaget samlats för teorigenomgångar.
Båtlaget bestod vid årsskiftet 2018/19 av 20 medlemmar.
Sedan starten 2017 har 3 av båtlagets medlemmar skaffat egen båt.
Fika-Race (Ulf Björk och Göran Korch)
Idén väcktes redan 2017 av klubbens medlem Ulf Björk. Ulf tillsammans med Göran Korch
drog under vintern 2018 upp några enkla riktlinjer till ett upplägg med syfte att bli bättre
cruisingseglare och lära känna fler klubbkamrater. Detta skulle genomföras genom att en
gång i veckan tisdag/onsdag arrangera en enkel kappsegling med besättning om max 2
personer som aktivt seglade båten.
Genom tävlingsmomentet tränas besättningens fokus och förmåga att förfina sin segling.
Detta är även till nytta under en semestersegling.
Fika-Race erbjuder samtidigt möjlighet för båtlösa klubbkamrater att komma ut på havet, lära
känna fler medlemmar i klubben, uppleva olika båttyper och skeppare.
Fika-Racegruppen hade vid årsskiftet 2018/19 37 medlemmar.
Under säsongen genomfördes 10 seglingar
Under hösten har After Sail/säsongsavslutning och olika teorigenomgångar genomförts
Informationsarbete
Aktiviteter har meddelats på klubbens hemsida, anslagstavlorna både inne och utanför
klubbhuset och utskick via mejl till medlemmarna. För våra nya medlemmar hölls i oktober
ett informationsmöte ca 20 som deltog det bjöds på ärtsoppa med tillbehör.
Hamnfestivalen
Hamnfestivalen, 26 - 29 juli, där vi medverkade med målet att rekrytera nya medlemmar och
att behålla och engagera befintliga medlemmar i klubben. Vi erbjöd öppet klubbhus, grillkafé
och prova-på seglingar med Maxi 77’an, 606’an och optimistjolle. Resultatet blev att nästan
125 barn testade optimistjollesegling, 10-talet personer testade 606:an och 20-talet personer
Maxi 77’an. Ett 35-tal LSS-medlemmar ställde upp som festivalbesättning. På lördagskvällens After-Work var det 30 medlemmar som deltog. Vi värvade 15-tal nya medlemmar
under festivalen eller i anslutning till den. 2018 års hamnfestival går till historien som den
varmaste hittills. Totalt grill och eldningsförbud gällde i hela hamnen så vi fick köpa in och
låna av snälla medlemmar elektriska grillar istället.
Tisdagsklubben
Under våren hade tisdagsklubben 3 träffar:
• Kriminaltekniker – CSI fast på riktigt - Mats Hassgård
• Catalina-affären, bärgning och identifieringen - Mats Hägg
• Polis - Special sökhundar - Jonas Eriksson
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Träffar och fester
Under året har ett antal aktiviteter genomförts såsom föredrag och våffeldagar. I januari så
var det julgransplundring i klubbhuset. I samband med årsmötet bjöds det på Italienskafton
med ett quiz om Italien. I juni så arrangerades en Båt-fest, för första gången, där man gick
runt till varandras båtar och blev bjuden på eller serverade sina gäster något att äta och
dricka. Senare på kvällen träffades alla i klubbhuset för att festa vidare. Årets kräftskiva hade
vi hos Sejlklubben København i augusti och för de som inte kunde närvara där sörplades det
på kräftor i klubbhuset. Efter höstmöte så var det dags för en höstfest med fråge-quiz.
För andra året i rad så bjöds det in till Julfest nytt för i året var att vi hade en trubadur.
Som vanligt avslutades året med en träff på julafton i klubbhuset med julglögg och
pepparkakor.
Utbildningar
Under vintern och våren arrangerads nautiska utbildningar, båtförarintyg, kustskepparintyg,
SRC-intyg och kanalintyg i samarbete med Nautisk support. Under hösten arrangerades på
nytt nautiska utbildningar ny omgång av båtförarintyget i samarbete med Henrik de Vries,
Yacht Delivery. Drygt 40-talet medlemmar deltog i dessa utbildningar och blev examinerade
efter avslutat kurs.

Styrelsen i Limhamns Segelsällskap för 2018

Mats Månsson

Lisbet Nilsson

Maria Roslund

Göran Korch

Ann Fors

Richard Klien

Bill Erixon

Lars Berg

Mats Hassgård
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Verksamhetsplan för 2019
Möten
-

Årsmöte
Vårmöte
Höstmöte
Styrelsemöten (minst 5)
Representation i styrelsen för Småbåtshamnen i Limhamn AB

Klubbhuset
- Vår- och höststädning av klubbhus med medlemmarnas hjälp
- Reparationer och underhåll av klubbhus med medlemmarnas hjälp
- Fortsättning av utemiljön, ny grillplats och planering av tak däröver
- Grillaftnar – klubben bjuder på kol och tändvätska
- Det bjuds även på kaffe i klubbhuset.
Seglingsaktiviteter
- Juniorsegling
- Seglarträffar i andra hamnar
- Utlåning av klubbens 606:a
- Maxi 77 – Kölbåtsgrupp
- Barn och familjeseglingar
- Kvälls seglingar – ”Fika-Racet”
Informationsarbete och event
- Öppet Klubbhus
- Hamnfestivalen - i samarbete med På Limhamn
- Klubbens hemsida
- Mejlutskick till medlemmar
- Facebook-grupp för klubben
- Båtlivsutbildningar
Träffar och fester
- Föredrag & reseberättelser
- Säsongsinvigning 1 maj med loppis och grillning, hissande av LSS-vimpel.
- Tisdagsklubb med föredrag. Parkerat - väntar på besättning.
- Vi Praktiska Båtägare. Parkerat - väntar på besättning.
- Våffeldagar i klubbhuset
- Tema-fester
- Båt-fest
- Säsongsavslutning i samband med höstmötet, halning av LSS-vimpel.
- Julaftonsglögg i klubbhuset

LSS - Styrelse
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Valberedningens förslag 2019
Valberedningens ledamöter:
Georg Gomer Brytmark, sammankallande
Paul Hallin
Kjell Andersson

Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn
Mats Månsson
Göran Korch
Maria Roslund
Lisbeth Nilsson
Rickard Klein
Bill Erixon
Susanne Wågreus
Mats Hassgård
Peter Persson

Tid kvar
2 år omval
2 år omval
1 år kvarstår
1 år kvarstår
2 år omval
1 år kvarstår
2 år nyval
1 år kvarstår
2 år nyval

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Bertil Hedström
Anders Lövgren
Henrik Rosen

1 år
1 år
1 år

omval
omval
omval

Hamnbolaget
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Göran Korch
Roland Mårtensson
Mats Månsson

2 år
1 år
1 år

nyval
kvarstår
kvarstår
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Propositioner från styrelsen
Upphöra med uthyrning av klubbhuset
• Styrelsen saknar resurser för att administrera och hantera uthyrning
• Klubbhuset skall prioriteras för kärnverksamhet
• Oklarheter kring ansvar vs säkerhet

Inköp av J24
• Utbildningsbåt, tonåringar och vuxna
• Möta behovet från nya medlemmar

LSS - Styrelse
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