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Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö  
och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och 
smidig skadereglering. Du får del av Svenska Sjös överskott genom direkt bonus på nästkommande 
års premie och din båtklubb får medel för att ytterligare utveckla sin verksamhet. En båtförsäkring  
i Svenska Sjö lönar sig alltså både för dig och för din klubb.

Så du kan med glädje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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” Det är kul att vara 
 delägare. I år får vi 
 tillbaka 1,4 miljoner 
 kronor.” 

 Sofie, seglare och motorbåtsägare.  
 Kund och en av våra 247 000 delägare.

ge
ne

ra
to

r

HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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intern har hittills varit mestadels mild och blåsig men det har också varit korta perioder av 
lite kallgrader och snö om vartannat. Isen har lagt sig så att planerade arbeten i hamnen kan 
genomföras och isseglarna har varit ute på isen vid ett par tillfällen på Ekoln och andra is-
täckta sjöar, både i närheten och lite längre bort. Jag önskar alla isseglare lycka till även på 
tävlingsbanorna i vinter och vi är nu som klubb medlem av Svenska Isseglarförbundet och har 
tävlande för USS även på is. På varvet har båtarnas presenningar klarat vindstyrkorna och 
jag hoppas att alla till och från kan titta till sina egna och klubbkamraters båtar. 

V

Vid RodretVid Rodret

Aktiviteter
I klubbhuset pågår en del aktiviteter även under vintern. För-
utom styrelse- och budgetmöten genomför Ungdomssektionen 
i samverkan med grannklubbarna bl a teorikvällar. Kappseg-
lingssektionen har möten och fest med funktionärer. SXK Upp-
salakretsen har också en del möten förlagda där liksom en del 
aktiviteter bland SSRS. 

För egen del längtar jag till första skridskoturen och att hinna 
med en del inplanerad utförsåkning innan det är hög tid att ta 
tag i det som ska göras med båten.

JSM 2017
USS stora åtagande för året är att i samarrangemang med UKF 
(huvudansvarig), ESK, SiBk och KOJK genomföra årets JSM för 
ett antal klasser på fem olika banor på Ekoln. Som paraply över 
klubbarna finns Upplands- Gästriklands Seglarförbund (UGSF) 
och Svenska Seglarförbundet (SSF). Arbetet är sedan en tid för-
stås i full gång och jag vill bara uppmana er medlemmar till att 
ställa upp som funktionärer. Alla kan bidra med någonting och 
jag kan lova att det blir en både rolig och socialt sammanförande 
tävling som kommer att göra bra reklam för segelsporten. 

Vinterarbete
Under senhösten och vintern har den av styrelsen utsedda stad-
gegruppen arbetat med att revidera USS stadgar, ordningsregler 
och arbetsordning. Det ska i samband med årsmötet fattas beslut 
om stadgarna så ta del av förslaget på annan sida i detta num-

mer. Budgetplaneringsarbetet pågår naturligtvis också i styrelsen 
och i valberedningen är arbetet just nu i ett intensivt skede. 

I hamnen ska en del jobb med bryggorna göras i vinter och det 
uppskattade 60+ gänget jobbar som vanligt med att se till att 
hålla klubbens flotta av egna båtar i gott skick genom arbete i 
båthuset. Är ni ”daglediga” och önskar bidra med arbete, få so-
cial tillhörighet och god hälsa ska ni inte dra er för att kontakta 
dem.

Vårtider/Årsmöte
Jag skulle vilja slå ett slag för SXK Uppsalakretsens klubbaft-
nar som äger rum ca 1 gg/månad under våren. Deras föredrag 
brukar vara väldigt bra och USS-medlemmar är som vanligt 
välkomna till dessa i USS klubbhus så håll utkik i mailen m fl 
ställen.

Jag önskar er alla sedan en härlig vår på varvet, men innan dess 
hoppas jag att USS årsmöte med efterföljande pubafton den 
11:e mars blir välfyllt av er medlemmar. 

Olle Jarstad
Segelbåt: Facil 355XO

Ordförande
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Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt övriga avgifter.
13. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda samt övriga ersättningar.
14. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för USS. Förslaget finns som bilaga till    
 årsmöteskallelsen.
15. Val.
 a) Val av ledamöter till styrelsen.
 b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen.
 c) Val av ledamöter till ungdomssektionen.
 d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 e) Val av ledamöter till minnesfonden.
 f ) Val till övriga förtroendeposter.
 g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande.
16. Meddelande från veteranskepparna om två representanter.
17. Behandling av övriga förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse el 
 ler röstberättigad medlem, minst 21 dagar före mötet. (Dock ska förslag om stadgeändring eller upplös 
 ning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.)
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

Lördagen 11 mars klockan 16.00

USS Klubbhus
Följt av Pub klockan 18.00

Välkommen / Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2017
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = Kryssarklubben

Kalendariet: Feb 2017 - Juni 2017
Februari

v7 13 må 08:00 - USS Aktuellt 1 distribueras 
v7 15 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v8 25 lö 23:59 - LOK-stöd
v8 26 sö 20:00 - Båtmässan Älvsjö  

- sista anmälningsdag
v9 27 må 23:59 - Manusstopp USS Aktuellt nr 2 KH
v9 28 ti 20:00 - Vaktlista tas in KH
v9 28 ti 18:30 - Styrelsemöte KH

Mars
v9 4 lö 09:00 - Båtmässan Älvsjö - bussresa
v10 8 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v10 11 lö 16:00 - Årsmöte KH
v10 11 lö 18:00 - PUB i anslutning till årsmöte KH
v11 14 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v12 22 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v12 26 sö 14:00 - 16:00 Solskensgrill KH
v12 26 sö 00:00 - Sommartid - ställ fram klockan 

April
v14 3 må 08:00 - USS Aktuellt 2 distribueras 
v14 5 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v14 6 to 09.00 - Hjertmans Klubbdag (heldag)
v14 8 lö 09:00 - Klubbhus-städ KH
v15 11 ti 18:30 - Styrelsemöte KH
v15 12 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v16 19 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 26 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v17 28 fr 12:00 - 17:00 Sjösättning kv 2, 3 V
v17 28 fr 17:30 - Varvsgrill 17-tiden V
v17 29 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 V
v17 29 lö 12:00 - Varvsgrill 12-tiden V
v17 30 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 4 V

Maj
v18 3 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v18 6 lö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 6, 7 V
v18 7 sö 07:00 - 17:00 Sjösättning kv 5 V
v19 8 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v19 9 ti 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 10 on 15:00 - 19:00 Sjösättning kv 8 V
v19 10 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v19 13 lö 10:00 - Klintenstäd K
v19 14 sö 10:00 - Klintenstäd K
v20 15 må 18:00 - 21:00 Städning på varvet V
v20 17 on 18:00 - 19:30 Medlemsmöte  

- nya medlemmar 
KH

v20 17 on 19:30 - Medlemsmöte KH
v20 17 on 19:30 - 20:00 Expedition KH
v20 20 lö 10:00 - Familjedag Klinten K
v21 27 lö 12:00 - Örsundsbro-eskader (arr SXK) S
v21 27 lö 09:00 - Sjölekis H
v21 28 sö 09:00 - Sjölekis H
v22 31 on 19:00 - 20:00 Expedition KH

Juni
v23 6 ti 10:00 - Öppen Hamn
v23 7 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v23 10 lö 08:00 - USS Regatta KH
v23 11 sö 08:00 - USS Regatta KH
v24 12 må 18:30 - Styrelsemöte KH
v24 14 on 19:00 - 20:00 Expedition KH
v24 16 fr 08:00 - Junior-SM 2017
v24 17 lö 08:00 - Junior-SM 2017
v24 18 sö 08:00 - Junior-SM 2017
v25 19 må 08:00 - Junior-SM 2017
v25 20 ti 08:00 - Junior-SM 2017
v25 23 fr 12:00 - Midsommarafton Fest Klinten K
v25 24 lö 13:00 - Gubb- & Gum-segling K
v26 26 må 08:00 - Klinten-läger K
v26 27 ti 08:00 - Klinten-läger K
v26 28 on 08:00 - Klinten-läger K
v26 29 to 08:00 - Klinten-läger K
v26 30 fr 08:00 - Klinten-läger K

KH = Klubbhuset
K = KlintenKalendariet H = Hamnen

V = Varvet
S = SXK
Ö = Örsundsbro

Expedition
Expeditionen hålls öppen i klubbhuset
onsdagar klockan 19.00 – 20.00

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet  
se vilka dagar på hemsidan:  
www.uss.nu/Expedition

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan om adress-
ändringar, båtbyte, om du skaffar dig VHF-radio m m. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar m m sker också vid 
dessa tillfällen. Märken till mössa och kavaj kan du köpa för 
100 kr/st.

Du är välkommen med alla slags frågor eller bara för att prata 
bort en stund. 

Hej hamnplatsinnehavare!
förberedelse har påbörjats för år 2017.
medlems- och hamnplatsavgifterna skickas ut i början av januari och skall vara betalda senast den 1 februari.

Skall du inte utnyttja hamnplatsen, var god meddela USS omgående.
bo@uss2.se mvh uss gm bo anjou 

Klinten
Aktiviteter på Klinten under våren:
13 – 14 maj, vårstädning med middag på lördagskvällen. USS 
bjuder på mat. (Räknas inte som aktivitetsarbete.)
20 maj, Familjedag på Klinten i samarbete med ungdomssektio-
nen. Korv- och hamburgergrillning samt tårtkalas.
23 – 24 juni, Midsommar på Klinten med dans kring midsom-
marstången och gemensam fika på ängen. Sjörövarfabbe med 
skattletning för barnen. På midsommardagen gubb- och gumseg-
lingar för vuxna.

Klintengruppen
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Funktion Namn E-post
Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu
Informationsansv Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu
Intendent Michael Ericsson intendent@uss.nu
Issegling Kjell Mattsson issegling@uss.nu
Kappseglingsansv Kurt Sjöberg kapps@uss.nu
Kassör Bo Anjou bo@uss2.se
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Helen Jarstad klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Anders Juhlin klubbm@uss.nu

Kontaktpersoner USS

Issegling
Info om issegling.
Isseglarförbundet: issegling.se

Isseglaransvarig
Kjell Mattsson
018 - 32 45 07

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Kurt Sjöberg
018 - 32 46 92

Klinten
Allmänna frågor.

Klintenchef 
Rune Larsson
018 - 12 52 16

Klubbhus
Hur många kuvert finns.
Max antal personer. Uthyrning vintertid. 

Klubbhusvärd 
Helen Jarstad  
0706 - 01 22 22

Kvällssegling
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Sjölekis
Vem anmäler man sig till?

Ungdomsansvarig 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

Tidning
Manusstopp. Vart skickar man materialet? 
Regler för text och bilder.

Infoansvarig
Tommy Gustavsson
0705 - 90 51 00

Ungdomssegling
Kurser. Läger. 
Ungdomssegling.                   

Ungdomsansvarig 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

Utlåning båtar
2-kronor. 606-båtar. 
Optimister.

Ungdomsansvarig 
Jonas Ettemo
0704 - 450 222

Varv
Aktivitetsarbete. Fasta kranen.
Märkning båtar. 
Sjösättning / Upptagning.
Uppställningsmaterial. 

Varvschef 
Allan Pettersson
018 - 30 93 18

Område - Ämne KontaktaOmråde - Ämne Klubbhuset

Expedition onsdagar 19-20
Allmän information. VHF-radio.
Hamn- och varvsplats.
Klubbnyckel, Vimplar..
Märken till mössa och kavaj.

Öppet datum:  
se hemsidan

Välkomna till 
klubbhuset!

Område - Ämne Kontakta

Administration
Adressändring, Båtbyte.
Avgifter / Frågor köplats.
Uppsägning medlem. 

Bo Anjou
1:a hand:
bo@uss2.se
2:a hand: 
018 - 42 50 56

Båtbottenfärger
Godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.

Varvschef 
Allan Pettersson
018 - 30 93 18

Båthus
Allmänna frågor. 

Båtansvarig 
Jan Lundmark
018 - 40 36 72

El - hamnen och varvet
Vid el-fel.

Elansvarig
Allan Magnusson
0171 - 46 02 70

Eskader - vår och höst
Allmänna frågor.

Klubbmästare
Anders Juhlin
018 - 36 45 30

Hamn
Aktivitetsarbete. 
Bryggfrågor, Förtöjning, Trasiga bryggor. 
El och vatten, Latrintömning. 

Hamnchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

Hamnvakt
Hur gör man och vem kontaktar ifall man inte 
kan vakta? Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman
018 - 32 47 31

Intendentur
Klubbhus, Lekplats, Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Michael Eriksson 
0108 - 12 34 12

Funktion Namn E-post
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Ordförande Olle Jarstad ordf@uss.nu
Plangruppen Jan Rynning plan@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Jonas Ettemo ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Allan Pettersson varv@uss.nu
Veteranskepparansv  veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

Officiella e-post adresser
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Minnesord

USS meste ordförande - 22 år med 
ordförandeklubban - har avlidit i sitt 
hem i Uppsala den 7 januari 2017.

Lasse Söderström hade alltid stort 
intresse för sjö- och båtlivet och 
började i USS seglarskola 1957 
som 14-åring och seglade stjärnbåt 
med Janne Norling och Lars-Olov 
”Tigern” Johansson. Efter ett som-
marjobb med granplantsrensning i 
Malma backe inköptes istället för 
moped, en äldre skärgårdskryssare-
22:a från ESK:aren Helmer Wallin, 
tillsammans med ”Tigern” Johans-
son. Båten seglade pojkarna i fem år.

Som tonåring genomgick Lasse 
Sjövärnskårens grundutbildning 
vid Roslagens sjövärnsflottilj på ön 
Fejan utanför Norrtälje och på min-
svepare. Därefter fortsatt värnpliktig 
officersutbildning och kontrakts-
tjänstgöring på Marinens fartyg.

Den ordinarie yrkeskarriären startade 
hos Uppsalapolisen med fotpatrulle-
ring, yttre tjänst i radiobil och senare 
som kriminalpolis. Vid sin pensione-
ring var Lasse chef för roteln Grova 
brott hos Uppsalapolisen.

Lasse bildade familj och fick två sö-
ner, Martin och David.

Efter ett långt uppehåll med segling-
en återkom Lasse 1980 till USS och 
byggde tillsammans med dåvarande 
sambon Nina Carlsten en Semona 
levererad i ¾-fabrikat av Segmo-båt 
i Uppsala. Just då byggde jag själv 
min femte Semona på samma varv 
och kunde ge goda råd vilket jag vet 
uppskattades mycket.

Det blev mycket familjeseglande 
med våra båtar och många glada 
skratt i sköna natthamnar. Men även 
en del kappseglande på Ekoln. Lasse 
var omåttligt stolt över att han lycka-
des slå mig i ett Semona-VM under 
Ekolnsregattan och kunna stoltsera 
med titeln Världsmästare, även om 
detta var en lokal företeelse med 
ibland sex till åtta Semonor på start-
linjen.

Lasse, Nina och Ninas son Henrik 
seglade Göta kanal och Sverige runt 
i vänstervarv samt upp mot Höga 
kusten. Det brukade bli 35-40 dygn i 
båten varje sommar.

1981 valdes Lasse in i USS styrelse 
som vice Intendent och hade därefter 
befattningarna vice Varvschef och 
Hamnchef. 1990 valdes han som 
Ordförande och innehade den be-
fattningen i 22 år. Således har Lasse 
suttit i styrelsen mer än 30 år!

Lasses blev engagerad som ledamot 
i Upplands Seglarförbund, USF. Han 
bidrog till att få liv i distriktsför-
bundet igen efter att det legat i träda 
flera år.

2009 var Lasse med och startade 
USS Plangrupp för att stå emot alla 
vilda planer från utomstående att för-
störa segelsportens villkor runt vår 
hamn och varvet vid Flottsund. Här 
blev det många kontakter med kom-
munens politiker och tjänstemän. 
Lasse var sammankallande i grup-
pen fram till 2014 då han på grund 
av sviktande hälsa avgick och sålde 
segelbåten.

Jag har på nära håll följt Lasse Sö-
derström strävanden att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för 
segelsporten i Uppsala och inom 
Upsala Segel Sällskap i synnerhet. 
De allra flesta har nog inte en aning 
om vilken möda han nedlagt genom 
att på olika sätt bombardera rätt be-
slutsfattare om USS fortlevnad vid 
Skarholmen.

”Vi mannar reling” för Lars-Erik 
Söderström och kommer aldrig att 
glömma honom och hans fina insats 
för segelsporten i Uppsala!

Ingemar ”INKAN” Nilsson

Lars-Erik ”Lasse” Söderström
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Minnesord

Rolf Wreedh

På nyårsafton 2016 avled USS-Veteranen Rolf Wreedh 
på Akademiska sjukhuset efter en tids sjukdom.

Rolf började inom USS som juniorseglare i sällska-
pets juniorbåtar av typ Måsunge. Han utbildade sig till 
tandtekniker, bildade familj med sin Birgit och fick två 
söner, Lars och Jan.

Familjen köpte under 1970-talet en Maxi 68 och fick 
hamnplats i USS hamn. Efter en tid bytte man upp sig 
till Maxi 84 och senare en Fenix. Både Rolf och Birgit 
var aktiva i USS styrelse, Rolf som Intendent från mit-
ten av 1980-talet och Birgit som Klubbmästare från 
80-årsjubileet 1987.

När familjen under 1990-talet sålde båten blev Rolf 
sammanhållande inom USS Veteraner och ordnade till-
sammans med Allan Pettersson och Janne Nyström både 
bussresor till Båtmässan i Älvsjö och till andra aktivite-
ter, och veteranernas uppskattade Julbord, mm.

Jag kommer att sakna den trevliga veteranen och seglar-
kamraten Rolf Wreedh!

Veteranerna och familjen gör en stor förlust med Rolfs 
bortgång.

Ingemar INKAN Nilsson
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USS-are!
De dokument som ligger till grund för arbetet i vår 
förening är Upsala Segel Sällskaps stadgar, ordnings-
regler och arbetsordning (tidigare kallad befattnings-
beskrivning). Av stadgarna ska framgå hur föreningen 
styrs och hur medlemmarna tillsätter en styrelse. Ord-
ningsreglerna beskriver vilka krav som ställs på varje 
enskild medlem. Arbetsordningen beskriver hur varje 
styrelseledamot eller annan vald funktionär förväntas 
sköta sitt uppdrag. Stadgarna bestäms på årsmötet, 
medan ordningsregler och arbetsordning bestäms på 
styrelsemöten.

USS stiftades 1907, och självfallet har många större 
och mindre stadgeändringar skett under åren. Styrel-
sen har kommit fram till att de nuvarande stadgarna 
skulle behöva revideras. De är delvis otydliga, tidigare 
genomförda ändringar har lett till inkonsekvenser och 
för en obekant kan de vara svåröverskådliga.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, bestående av 
kassören Bo Anjou, vice ordförande Per Nilson och 
tidigare intendenten Tommy Fredriksson. Arbets-
gruppen föreslår nu en genomgripande revidering 
av stadgarna, som i fortsättningen föreslås bygga på 
”Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsför-
eningar”. Det finns många fördelar med att våra stad-
gar utgår från normalstadgarna, inte minst när vi vid 

framtida stadgeändringar behöver kolla att allt viktigt 
är med och att vi inte infört inkonsekvenser.

I övrigt har givetvis avsikten varit att det som är vik-
tigt i USS nuvarande stadgar ska finnas kvar. De 
största förändringarna i förslaget, förutom att allt 
kommer i en annan ordning, är följande:
1)  Regler för hur medlemmarna ska vakta i ham-

nen, utföra aktivitetsarbete, forsla bort vaggor på 
varvet m m har funnits i både stadgar och ord-
ningsregler. Eftersom de inte handlar om hur för-
eningen styrs, föreslår vi att de endast ska finnas i 
ordningsreglerna.

2)  Arbetsuppgifter för vissa befattningshavare har 
funnits i stadgarna, medan andra funnits i befatt-
ningsbeskrivningen (som nu föreslås byta namn 
till arbetsordning). I fortsättningen är arbetsupp-
gifterna samlade i arbetsordningen.

3)  Styrelsen föreslås utökad med en miljöansvarig.
4)  ”Alis minnesfond” föreslås byta namn till ”USS 

minnesfond”.

Förslaget till nya stadgar finns på följande sidor i 
USS-aktuellt, med hänvisningar till motsvarande pa-
ragrafer i nuvarande stadgar. Efter stadgeförslaget hit-
tar du nuvarande stadgar, med motsvarande hänvis-
ningar. Dokumentet Ordningsregler hittar du på USS 
hemsida, under Arkiv/Dokument.

Styrelsen

Om förslaget till nya stadgar inför USS årsmöte 2017

Upsala Segel Sällskap bildades 1907 och har idag ca 1.300 medlemmar och antalet registrerade 
båtar är cirka 560. Vår hamn är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt 
varv vid Flottsund i anslutning till Fyrisåns mynning.

Säby Klint
Vi har en klubbholme, Säby Klint (klinten), 
som är belägen drygt 2 distansminuter från vår 
hamn.

Kappsegling och ungdomsverksam-
het
USS verksamhet bygger på ideella medlems-
insatser. Vi prioriterar kappsegling och ung-

domsverksamhet och har genom Svenska Seg-
larförbundet antagits som ”Ungdomsvänlig 
klubb”. 
USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap 
för ungdomar upp till och med 24 år.
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Stadgar
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
stiftat den 28 maj 1907

Dessa stadgar skall antagas vid årsmötet den 11 mars 2017. De grundar sig 
på Riksidrottsförbundets normalstadgar 2015 för idrottsföreningar och USS 

tidigare stadgar som antogs vid sällskapets årsmöte 2012.
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1 kap  Allmänna bestämmelser
1 §  Ändamål 

Sällskapet har som ändamål att bedriva idrottslig verksam-
het i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, se Bilaga 1).

Sällskapet ska bedriva idrotterna segling och issegling.

Sällskapet ska motverka all form av diskriminering samt 
aktivt verka för en dopingfri idrott.

(Nuvarande stadgar: Inledning)

2 §  Sällskapets namn med mera

Sällskapet är en idrottsförening med det fullständiga nam-
net Upsala Segel Sällskap. Namnet förkortas USS.

Sällskapets organisationsnummer är 817600-5976.

Sällskapet har sin hemort i Uppsala kommun.

(Nuvarande stadgar: Inledning)

3 §  Sammansättning, tillhörighet med mera

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i 
sällskapet som medlemmar.

Sällskapet är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Seglarförbundet

Svenska Isseglarförbundet

och är därigenom även anslutet till Sveriges Riksidrottsför-
bund (RF).

Genom dessa medlemskap är sällskapet även medlem i 
Upplands Idrottsförbund (distriktsförbund, DF) samt spe-
cialdistriktsförbund (SDF).

Sällskapet är skyldigt att följa nämnda organisatio-
ners stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa 
idrottsorgan. 

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-
styrelse är sällskapet skyldigt att ställa sällskapets hand-
lingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda 
uppgifter.

(Nuvarande stadgar: §§ 5, 25)

4 §  Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte 
och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 
från och med den 1 januari till och med den 31 december.

(Nuvarande stadgar: § 11)

6 §  Firmateckning 

Sällskapets firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt 
utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda säll-
skapet ska återrapportera till styrelsen.

(Nuvarande stadgar: §§ 7, 16)

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av 
såväl medlem som styrelsen.

(Nuvarande stadgar: § 23)

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, 
förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas 
vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan 
särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s 
stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens 
skiljenämnd. 

9 § Upplösning av sällskapet

För upplösning av sällskapet krävs beslut av årsmöte med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av sällskapet ska anges dels att säll-
skapets tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfräm-
jande ändamål, dels var det upplösta säll skapets handlingar 
med mera ska arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller 
motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och års-
mötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte 
balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till 
vederbörande SF.

(Nuvarande stadgar: §§ 23, 24)

2 kap  Sällskapets medlemmar
1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja sällskapets ändamål har rätt 
att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap ska 
vara åtföljd av inträdesavgift och medlemsavgift. Ansökan 
får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer 
att motarbeta sällskapets ändamål eller på annat sätt skada 
sällskapets intressen.

Medlem är junior till och med det år han eller hon fyller 
24 år.

Familjemedlem behöver vid inträde ej erlägga inträdesav-
gift. Som familjemedlem räknas make/maka, sammanbo-
ende och barn till någon av dessa. Barn kan endast vara 
familjemedlem till och med det år han eller hon fyller 24 
år.
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Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills 
vidare.

Genom beslut av styrelsen får person kallas till 
hedersmedlem.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. 
Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges till-
fälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att medlemskap 
ifrågasätts. 

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas 
samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen 
för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på 
medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den be-
rörde inom tre veckor till vederbörande SF.

(Nuvarande stadgar: § 1)

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

• ska följa sällskapets stadgar och beslut som fattats av 
föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisa-
tioners stadgar, tävlingsregler och beslut,

• ska betala de avgifter som beslutats av sällskapet,

• ska utöver dessa stadgar även känna till och rätta sig efter 
sällskapets ordningsregler. Om så ej sker har styrelsen 
rätt att säga upp hamnplats och/eller varvsplats.

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna,

• har rätt till information om sällskapets angelägenheter i 
den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,

• har inte rätt att ta del av sällskapets behållning eller 
egendom vid upplösning av sällskapet.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

(Nuvarande stadgar: §§ 3, 4)

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksam-
het under de former som är vedertagna inom idrotten 
och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 
Sällskapet har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för 
utövande av vissa uppdrag.

Sällskapet bestämmer förutsättningarna för medlems del-
tagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling 
eller uppvisning utanför Sverige krävs veder börande SF:s 
godkännande. 

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte anslu-
ten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, 

får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävling-
en eller uppvisningen.

(Nuvarande stadgar: § 4)

4 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur sällskapet, ska skrift ligen 
anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat 
föreskrivna avgifter till sällskapet, bestämmer styrelsen om 
de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på var-
andra följande år, får sällskapet besluta om medlemskapets 
upphörande. 

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt 
första eller andra stycket när medlemmen avförs från 
medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att 
medlemskapet har upphört.

(Nuvarande stadgar: § 2)

5 §  Uteslutning med mera

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslu-
tas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att 
betala av sällskapet beslutade avgifter. Medlem får också 
uteslutas om medlemmen motarbetat säll skapets verksam-
het eller ändamål, brutit mot sällskapets stadgar eller på 
annat sätt skadat sällskapets intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får 
dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegrän-
sad uteslutning får som mest omfatta sex månader från 
beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får säll-
skapet i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss av sällskapets styrelse angiven tid, 
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständig-
heter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas 
samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslu-
tet skickas till medlemmen.

(Nuvarande stadgar: § 2)

6 §  Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upp-
hörande eller varning får överklagas till vederbörande SF 
enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

7 §  Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte 
förrän klagotiden enligt 5 § utgått, eller, då beslut överkla-
gats, ärendet blivit slutligt avgjort.
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3 kap  Årsmöte och övriga medlemsmö-
ten
1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ, hålls 
före utgången av mars månad på tid och plats som styrel-
sen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska 
av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhanda hållas 
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse 
och förslag till föredragningslista publiceras på sällskapets 
hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig 
plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning 
eller sammanslagning av sällskapet med annan förening 
eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller 
dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revi-
sorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 
yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en 
vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa hand-
lingar finns tillgängliga.

Ett medlemsmöte hålls innan den 31 maj samt ett med-
lemsmöte senast den 30 november. Vid det sistnämnda 
mötet fastställs preliminärt nästkommande års hamnavgif-
ter, för avisering med sista betalningsdag den 31 januari.

Styrelsen bestämmer tid och plats för medlemsmötena. 
Kallelse och förslag till föredragningslista ska av styrelsen 
senast tre veckor före respektive möte tillhandahållas med-
lemmarna på sätt styrelsen bestämt.

Ärenden som medlem önskar få behandlade vid medlems-
möte ska skriftligen vara styrelsen tillhanda minst fem da-
gar före mötesdagen. Övriga frågor upptas till behandling 
om mötet så beslutar.

(Nuvarande stadgar: § 13)

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas 
av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda 
senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet 
avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlem-
mar som är närvarande på mötet.

(Nuvarande stadgar: § 15)

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år; 

• att medlemskap har beviljats minst 30 dagar före årsmö-
tet; och

• att medlemsavgifter har betalats senast 30 dagar före 
årsmötet.

Hedersmedlem är röstberättigad.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslags-
rätt på mötet.

(Nuvarande stadgar: § 14)

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna  
 under punkterna 7, 8 och 9.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/ 
 årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning un 
 der det senaste verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisio 
 nen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av  
 ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna  
 motioner.

13. Val av

 a)  sällskapets ordförande, tillika styrelsens ord förande, 
för en tid av två år;

 b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid 
av två år;

 c)  halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två 
år;

 d)  två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I 
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 
av vilka en ska utses till ordförande; 

 f )  halva antalet ledamöter i kappseglingssektionen för 
en tid av två år;

 g)  halva antalet ledamöter i ungdomssektionen för en 
tid av två år;

 h)  ombud till möten där sällskapet har rätt att vara 
representerat genom ombud;

 i)   övriga förtroendeposter.
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Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hjälp oss att rädda dig.

Totalentreprenad 
inom bad & kök

Telefon 018-50 40 45   |   www.ekebybruk.se          

All Inclusive är namnet på vår totalentreprenad som 
ger dig lugn och harmoni i ditt renoveringsprojekt. 
Vi hjälper dig med allt – från val av material, ritningar
och kalkyler till byggnation och slutbesiktning.
Kontakta oss för mer information eller en fastpris-
offert. 

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.  
 Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgö 
 rande betydelse för sällskapet eller medlemmarna får  
 inte fattas om frågan inte varit med i kallelsen till  
 mötet.

(Nuvarande stadgar: § 16)

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad 
medlem av sällskapet. Arbetstagare inom sällskapet får 
dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, 
valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i 
sällskapet.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en re-
visor eller minst en tiondel av sällskapets röstberättigade 
medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas 
skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska 
den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två 
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till fö-
redragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före 
mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. 
Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publi-
ceras på sällskapets hemsida och anslås i klubblokal eller 
på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte 
får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt före-
gående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som an-
getts i förslaget till föredragningslista behandlas.

(Nuvarande stadgar: §§ 17, 18)

8 §  Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så be-
gärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap 7 § första stycket och 1 kap 9 
§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut 
eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet 
menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är 
vald (valda), oberoende av hur dessa röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, 
vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär 
det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röste-
tal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om 
ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte 
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

(Nuvarande stadgar: § 19)
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9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande 
om inte annat sägs.

(Nuvarande stadgar: § 11)

4 kap  Valberedning
1 §  Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av ordförande och två öv-
riga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör 
bestå av olika kön, och olika åldersgrupper bör finnas 
representerade. 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice 
ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ord-
föranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmö-
te, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhets-
året följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet 
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om 
de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska val-
beredningen informera medlemmarna om eventuella avsä-
gelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att 
de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. 

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen med-
dela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela 
namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför 
valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska val-
beredningen meddela sitt förslag beträffande det val nomi-
neringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja 
vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap  Revision
1 §  Revisorer och revision

Sällskapets räkenskaper och förvaltning ska årligen gran-
skas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att 
granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets 
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar.

Sällskapets räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en må-
nad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räken-
skaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 
dagar före årsmötet.

(Nuvarande stadgar: § 12)

6 kap  Styrelsen
1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt tolv övriga le-
damöter: vice ordförande, kassör, kappseglingsansva-
rig, ungdomsansvarig, sekreterare, hamnchef, varvschef, 
intendent, klubbmästare, Klintenchef, miljöansvarig och 
informationsansvarig. 

Styrelsen bör bestå av olika kön.

Suppleanter för sekreterare, hamnchef, varvschef, inten-
dent, klubbmästare och Klintenchef väljs vid årsmötet. 
Suppleant för kappseglingsansvarig utses av kappseg-
lingssektionen. Suppleant för ungdomsansvarig utses av 
ungdomssektionen. 

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. 
Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten 
för tiden till och med nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad 
ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

(Nuvarande stadgar: § 6)

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen sällskapets beslu-
tande organ och ansvarar för sällskapets angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s 
och förevarande stadgar – svara för sällskapets verksamhet 
samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att 

• se till att sällskapet följer gällande författningar och an-
dra bindande regler,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet och 
för detta utarbeta arbetsordning, ordningsregler samt 
instruktioner för underliggande föreningsorgan,

• ansvara för och förvalta sällskapets medel,

• fortlöpande informera medlemmarna om sällskapets 
angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada 
sällskapets intressen,

• tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 5 kap 
1 §,

• förbereda årsmöte, och

• utse årets debutant.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att 
styrelsen fullgör sina uppgifter enligt sällskapets stadgar 
och övriga för sällskapet bindande regler och beslut. Har 
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ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ord-
förandens ställe. 

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i 
övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning. 

Styrelsen har rätt att utdela rorsmansutmärkelse och för-
tjänstplakett eller annan utmärkelse.

(Nuvarande stadgar: § 5)

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. 
Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst 
två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att 
utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till 
sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats 
och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För 
alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordfö-
randen utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom 
skriftlig omröstning (beslut ”per capsulam”, dvs brådskan-
de beslut utan ordinarie sammanträde) eller vid telefon-
sammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående 
stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas 
av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Av-
vikande mening ska antecknas i protokollet.

(Nuvarande stadgar: § 8, 9)

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden 
eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat 
organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd 
person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt 
föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen 
härom.

7 kap  Övriga föreningsorgan
1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra under-
liggande föreningsorgan

Idrottsverksamhet

Sällskapet ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
sektioner/kommittéer:

Ungdomssektionen
Sektionen ska skapa trivsel och aktiviteter för ungdomar i 
USS. Målsättningen är att bibringa ungdomarna kunska-
per i båtliv och sjömanskap. Sektionen ska även verka för 
att få fram duktiga kappseglare i USS.

Sektionen leds av ungdomsansvarig och består dessutom 
av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 5 § punkt 13 g.

Sektionen utser själv ansvarsområden bland de valda och 
vem av de valda som ska vara suppleant vid styrelsemöte.

Kappseglingssektionen
Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga inrikt-
ningen i USS med segling och issegling.

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och består därutö-
ver av 6 personer som blivit valda enligt 3 kap 5 § punkt 
13 f. En av dessa väljs till isseglingsansvarig.

Sektionen utser själv ansvarsområden bland de valda och 
vem av de valda som ska vara suppleant vid styrelsemöte.

Administrativ verksamhet

Sällskapet ska för sin administrativa verksamhet ha föl-
jande sektioner/kommittéer:
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Hamngruppen
Gruppen leds av hamnchef och vice hamnchef. Övriga 
medlemmar utses av styrelsen efter förslag av hamn chefen.

Varvsgruppen
Gruppen leds av varvschef och vice varvschef. Övriga med-
lemmar utses av styrelsen efter förslag av varvs chefen.

Klintengruppen
Gruppen leds av Klintenchef och vice Klintenchef. 
Övriga medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
Klintenchefen.

Intendenturgruppen
Gruppen leds av intendent och vice intendent. Övriga 
medlemmar utses av styrelsen efter förslag av intendenten.

Klubbmästerigruppen
Gruppen leds av klubbmästare och vice klubbmästare. 
Övriga medlemmar utses av styrelsen efter förslag av 
klubbmästaren.

Plangruppen
Gruppen håller kontakt med kommunens tjänstemän och 
politiker i frågor som berör framtida lokalisering och kom-
munal planering. Gruppens sammankallande och övriga 
medlemmar utses av styrelsen.

Veteranskepparna
Alla USS-medlemmar som fyllt 50 år, och där summan 
av antalet medlemsår och medlemmens ålder blir 75 eller 
mer, tillhör sektionen.

Sektionens ändamål är att stärka och förbättra äldre 
medlemmars kontakter med sällskapets verksamhet även 
om medlemmens aktiva båtägande och sjösportande har 
avslutats.

Sektionen utser inom sig två representanter att vara kon-
taktpersoner till USS styrelse och dessa ska kunna adjung-
eras till styrelsemöten. Representanternas namn meddelas 
vid sällskapets årsmöte.

USS Minnesfond
Fonden är inrättad för att hedra minnet av avlidna USS-
medlemmar och bildades ursprungligen som Ali Ekblads 
minnesfond. Fondens ändamål är att främja fostran och 
utbildning för ungdomar som är medlemmar i Upsala 
Segel Sällskap.

Fonden ska förvaltas av en särskild fondstyrelse, bestående 
av USS kassör och tre andra medlemmar i USS. En av 
dessa ska vara sammankallande. Fondstyrelsen väljs för två 
år med halva styrelsen varje år. Styrelsen väljs vid USS års-
möte. USS valberedning är föredragande vid dessa val.

Allt inkommet kapital tillförs fondkapitalet. Fondens 
medel ska placeras så att god och säker avkastning erhålls.

Utdelning får endast verkställas med det belopp som fon-
den gett i avkastning. Styrelsen har möjlighet att skjuta 

utdelningen av avkastningen till kommande år. Ansökan 
om anslag ur fonden ska lämnas till fondstyrelsen senast 
31 december varje år.

Fondens styrelse ska före årsmötet informera medlemmar-
na i USS om fonden. 

Tillfälliga arbetsgrupper med mera

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kom-
mittéer och arbets- och projektgrupper.

(Nuvarande stadgar: §§ 20, 22)

2 §  Instruktioner

Sällskapets styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat 
lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter 
som de underliggande organen har. 

3 §  Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt 
övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget 
och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla 
under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen 
inges till styrelsen för godkännande på tid som den be-
stämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen 
som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets 
skyldigheter i olika hänseenden, sällskapets ekonomiska 
ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga 
verksamheten.

4 §  Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap 4 § 
ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapporte-
ring i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

8 kap  Emblem och förtjänsttecken med 
mera
1 §  Emblem och förtjänsttecken

Regler för sällskapets emblem, förtjänsttecken och flaggor 
beskrivs i Bilaga 2 till dessa stadgar.

Medlemmarna rekommenderas att föra sällskapets standert 
eller dekal på sina båtar.

(Nuvarande stadgar: § 21)
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Bilaga 1 till USS stadgar

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund* 
Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra 
och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsam-
mans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i 
Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi 
i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ung-
domsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vux-
na13–25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som 
är över 25 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på 
olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrotts-
utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är 
en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddi-
drott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och 
goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, 
trivsel och välbefinnande normgivande, även om presta-
tion och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse 

som verkar för samma vision och värdegrund, den genom-
syrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. 
Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där 
elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger 
inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörel-
sen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som 
bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 

Idrotten följer 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
och FN:s internationella konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision 

Svensk idrott – världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. 
Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form 
och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad 
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en 
utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. 
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska 
kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har 
lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara 
med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett 
bakgrund. 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna 
vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, 
får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på 
lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och 
leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland an-
nat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund eko-
nomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och 
våld såväl på som utanför idrottsarenan.

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman be-
slutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

(Nuvarande stadgar: Inledning)

*Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är 
antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och 
är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill 
finns tillgänglig på www.rf.se
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Bilaga 2 till USS stadgar

Emblem och förtjänsttecken med mera
Sällskapets färg är röd och teckensnittet för initialerna i 
USS är Clarendon.

Standert är röd trekant med initialerna USS i vitt.

Märke är standert i röd emalj med initialerna USS i vitme-
tall och omgiven av kant i vitmetall.

USS logo har en röd snett liggande vimpel omgiven av en 
vit och svart konturlinje med initialerna ”USS” i vitt av 
teckensnittet Times New Roman Bold.

Vimpeln ligger på vit (eller genomskinlig) cirkelbotten 
med svart och vit konturlinje.

Cirkelbotten med konturlinjer är omgivna av en röd bård 
med vit text:

Längst upp står skrivet ”UPSALA SEGEL SÄLLSKAP” av 
teckensnittet Verdana Bold. Längst ned står skrivet ”1907” 
av teckensnittet Times New Roman Bold.

Utanför bården avslutas logon med konturlinje i vitt och 
svart.

Den röda färgen för tryck är och beskrivs som: 

PMS: 485

CMYK: 0 %, 100 %, 100 %, 0 %

RGB: 255, 0, 0

Teckensnitt och beskrivning arkiveras med 2004 års 
årsmöteshandlingar.

Dekal är i samma utförande som logon och tryckt på själv-
häftande plast, diameter 90 mm.

Tröjmärke är i samma utförande som logon men med pas-
sande storlek.

Textiltryck är i samma utförande som logon men med pas-
sande storlek.

Kokard är på svart sköldformad botten ett ankare med 
bokstaven U över och bokstäverna S på båda sidor, place-
rat mellan korslagda lagerkvistar, allt broderat i guld.

25‑årsmärke är ett märke på ankare med tross i silver.

50‑årsmärke är ett märke på ankare med tross i guld.

Förtjänstplakett och rorsmansutmärkelse är en rek tangu lär 
platta i silver med relief av en segelbåt med spinnaker sedd 
framifrån.

Flagg: Upsala Segel Sällskaps flagg ska vara tvåtungad, 
cinoberröd med vit bård och med versalerna USS i vitt 
placerade med U-et mitt över de båda S-en.

Stående liket 70 % av längden. Tungorna 35 % av längden. 
Bårdens bredd 9 % av längden. Bokstavsstorlek med Höjd 
14 % och Bredd 10 % av längden

Teckensnitt: Post Antiqua™ (Adobe Fonts). Stödlinjen un-
der S-en 20 % över flaggens underkant.

Fana med tre meters fanstång att användas vid högtidlig-
heter och begravningar har samma utseende och propor-
tioner som flaggen.

(Nuvarande stadgar: § 21)
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Stadgar
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Antagna den 28 november 1990
Fastställda av Årsmöte den 13 februari 1991

Ändringar införda t o m årsmötet 2012

Stadgar för UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
Stiftat den 28 maj 1907

Denna version av USS stadgar är försedd med hänvisningar till de nya 
stadgar som föreslås inför sällskapets årsmöte den 11 mars 2017. 

Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få 
motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i så-
väl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon 
form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare till-
fredsställelse med hänsyn till vars och ens värde ringar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, var-
vid individuellt infly tande och ansvarstagande eftersträvas i 
gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och 
respektera alla männis kors lika värde.

(Ändringsförslaget: Bilaga 1)

Ändamål
Sällskapets huvudinriktning skall vara att främja seglings-
sporten, arbeta för god kamratanda och sammanhåll-
ning, stimulera medlemmarna till deltagande i Säll skapets 
skötsel och aktiviteter samt att utbilda goda seglare och 
motorbåtsförare.

(Ändringsförslaget: 1 kap 1 §)

Hemort
Sällskapet har sin hemort i Uppsala.

(Ändringsförslaget: 1 kap 2 §)
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Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
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Medlemskap
§ 1

Medlem intages i Sällskapet efter ansökan som skall vara 
åtföljd av inträ desavgift och medlemsavgift.

Medlemsmatrikeln är upplagd på dataregister.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan an-
tagas att vederbö rande kommer att motarbeta Sällskapets 
intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall 
fattas av Styrel sen.

Familjemedlem behöver ej erlägga inträdesavgift. Som 
familjemedlem räknas make/maka, sammanboende och 
barn till någon av dessa. Barn kan endast vara familjemed-
lem t o m det år han eller hon fyllt 24 år. Familjemedlem 
som utan avbrott va rit medlem kan påräkna invalsdatum 
från den dag anmälan om medlem skap gjordes. Medlem är 
junior t o m det år han eller hon fyllt 24 år.

Genom beslut av Styrelsen får person kallas till 
hedersmedlem.

Person som genomgått USS seglarskola eller motsvarande, 
samt gästande kappseglare kan mot erläggande av endast 
medlemsavgift bli Seglingsmedlem i sällskapet. 
Seglingsmedlem har tillgång till sällskapets anläggningar 
och erhåller information från sällskapet. 
Seglingsmedlem har ej rösträtt, ej rätt att stå i kö för 
hamn- eller varvsplats samt ej rätt att uppbära startbidrag 
för deltagande i kappseglingar. 
Seglingsmedlem blir fullvärdig medlem då denne erlägger 
av sällskapet fastställd inrädesavgift. Invalsdatum blir det 
datum då seglingsmedlemskapet erhölls. 

(Ändringsförslaget: 2 kap 1 §)

§ 2 

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen an-
mäla detta till Sty relsen och anses därmed omedelbart ha 
lämnat Sällskapet. Har medlemmen ej betalat föreskrivna 
avgifter till Sällskapet, bestämmer styrelsen om avgif terna 
skall betalas eller inte.

Medlem som under innevarande kalenderår inte har 
betalat sin årsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur 
Sällskapet.

Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anled-
ning än att med lemmen försummat betala stadgade avgif-
ter till Sällskapet, motarbetat Säll skapets verksamhet eller 
ändamål eller uppenbarligen skadat Sällskapets in tressen. 
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem-
men fått tillfälle att yttra sig inom av Styrelsen angiven tid 
(minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt 
anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av 
beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för 
beslutet och avsändas till den uteslutne i betalt brev med 
posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne en-
ligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

(Ändringsförslaget: 2 kap 4 §, 5 §)

Medlem
§ 3  

Medlem 

• har rätt att delta i möten och andra sammankomster  
 som ordnas för medlemmarna.

• har rätt till fortlöpande information om Sällskapets  
 angelägenheter.

• skall följa Sällskapets stadgar och ordningsregler, samt  
 beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ  
 inom Sällskapet.

(Ändringsförslaget: 2 kap 2 §)
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§ 4 

Medlem skall betala de avgifter som fastställts av Årsmötet 
och sista med lemsmötet före Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Nycklar, hamnplats eller varvsplats får ej utan områdesan-
svarigas tillstånd utlånas. Om så sker har Styrelsen rätt att 
säga upp hamnplats eller varvs plats.

Medlem äger efter köturordning rätt att disponera en 
hamnplats respektive en varvsplats. För kappsegling eller 
av annan anledning kan medlem få disponera ytterliggare 
en plats i hamnen och på varvet efter beslut av styrelsen 

Medlem med hamnplats skall inom föreskriven tid betala 
den hamnavgift som fastställts vid sista medlemsmötet före 
Årsmötet. Om så ej sker anses hamnplatsen vara uppsagd.

Medlem med hamnplats vid Skarholmen skall vakta minst 
de vaktnätter som angivits av vaktchefen. Beträffande 
hamnvakten i övrigt gäller vad som anges i ordningsregler 
och instruktion för hamnvakt.

Medlem med varvsplats skall inom föreskriven tid betala 
av Årsmötet fast ställd varvsavgift. Om så ej sker anses 
varvsplatsen vara uppsagd.

Medlem med varvsplats är skyldig att enligt varvschefens 
bestämmande forsla bort eller på anvisad plats uppställa 
slodor och vagnar. Om så ej sker inom anvisad tid har 
Sällskapet rätt att förstöra och bortforsla slodor respek tive 
vagnar.

Medlem som har hamn- och/eller varvsplats skall genom-
föra minst 8 timmars aktivitetsarbete.

Områdesansvarig bestämmer vad som räknas som aktivi-
tetsarbete. Vaktnatt räknas ej som aktivitetsarbete.

Om inte aktivitetsarbete genomföres debiteras medlem-
men aktivitetsavgift. Avgiftens storlek fastställes av årsmö-
tet. Avgiften debiteras året efter det att arbetet skulle ha 
utförts.

Styrelsen har rätt att säga upp hamn- och/eller varvsplats 
om medlem inte genomfört arbete och inte erlagt aktivi-
tetsavgift. Tid för uppsägning enligt samma normer som 
i sällskapets ordningsregler under ”Regler för kölistor till 
hamn- respektive varvsplats”. 

Hamnplats eller varvsplats är ej personlig. Medlem är 
skyldig att ha sin båt på den plats respektive områdeschef 
bestämmer.

Medlem skall ha sin båt försäkrad och känna till och rätta 
sig efter de ord ningsregler som finnes i Sällskapet. Om 
så ej sker har Styrelsen rätt att säga upp hamnplats eller 
varvsplats.

Medlem har rätt att delta i Sällskapets idrottsliga verksam-
het under de for mer som är vedertagna inom idrottsrörel-
sen och på samma villkor som gäl ler övriga medlemmar.

Medlem får deltaga i tävlingar sanktionerade av Svenska 
Seglarförbundet och Distriktseglarförbundet utan att 
tillfråga Styrelsen eller Kappseglings kommittén. Om täv-
lingen eller uppvisningar arrangeras utanför Sverige skall 
vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat 
för att omhän derta den idrottsgren vilken tävlingen eller 
uppvisningen gäller, får med lemmen delta endast om detta 
SF godkänt tävlingen respektive uppvis ningen.

(Ändringsförslaget: 2 kap 2 §, 3 §, Ordningsreglerna)

Styrelsen
§ 5 

Sällskapets angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall 
inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar 
verka för Sällskapets framåtskri dande samt tillvarata med-
lemmarnas intressen. 

(Ändringsförslaget: 1 kap 3 §)

Styrelseledamot/områdesansvarig äger rätt att göra tillägg 
samt ändra sällskapets ordningsregler då behov uppkom-
mer. Tillägg eller ändring skall i efterhand sanktioneras av 
styrelsen i samband med styrelsemöte. Tillägg och änd-
ringar skall införas i USS:s sammanställning av ordnings-
regler ”Ordningsregler för Upsala Segel Sällskap”

Det åligger Styrelsen särskilt att 

• tillse att Sällskapets bindande regler iakttas

• verkställa av Årsmötet fattade beslut.

• planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet

• ansvara för och förvalta Sällskapets medel

• förbereda Årsmötet

• utse årets debutant.

Styrelsen har rätt att utdela rorsmansutmärkelse och för-
tjänstplakett eller annan utmärkelse.

(Ändringsförslaget: 6 kap 2 §)

§ 6 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kas-
sör, kappseglingsansvarig, ungdomsansvarig, sekreterare, 
hamnchef, varvschef, intendent, klubbmästare, klintenchef 
och informationsansvarig. För var och en av de sju sist-
nämnda en suppleant. Som suppleant för kappseglings-
ansvarig utser kappseglingssektionen vem som skall vara 
suppleant vid styrelsemöte. Som suppleant för ungdoms-
ansvarig utser ungdomssektionen vem som skall vara 
suppleant.

Styrelseledamot och suppleant väljs för den tid som sägs i 
§16 bland före ningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång in-
träder suppleant för tiden t o m nästa Årsmöte.
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Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot 
enl. § 9 andra stycket RF:s stadgar.

(Ändringsförslaget: 6 kap 1 §)

§ 7 

Sällskapets firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så 
bestämmer, av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av 
särskild utsedd person.

(Ändringsförslaget: 1 kap 6 §)

§ 8 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva 
antalet styrelse ledamöter så bestämmer.

(Ändringsförslaget: 6 kap 3 §)

§ 9 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats 
till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening 
skall antecknas i protokollet.

(Ändringsförslaget: 6 kap 3 §)

§ 10 

Ordföranden är Sällskapets officielle representant. Ord-
föranden leder Styrel sens förhandlingar och arbete samt 
övervakar att såväl Sällskapets stadgar som övriga för 
Sällskapets bindande regler och beslut efterlevs. Har ord-
föranden förhinder träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens leda-
möter och övriga förtroendevalda enligt av Styrelsen upp-
rättad befattningsbeskrivning och Styrelsens bestämman-
de, varvid dock nedanstående uppgifter bör an komma på 
vice ordföranden, sekreteraren, kassören och intendenten:

Vice ordföranden skall tillse att Sällskapet söker de bidrag 
som finns att få från stat, kommun och idrottsorganisatio-
ner m fl.

Sekreteraren skall 

• förbereda Styrelsens sammanträden och Sällskapets  
 möten

• föra protokoll över Styrelsens sammanträden

• registrera och förvara skrivelser

• om ordföranden inte bestämmer annat underteckna  
 utgående skrivelser och förvara kopior av dessa

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse

• föra medlemsmatrikel.

Kassören skall 

• se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.

• driva in fordringar och verkställa utbetalningar för  
 Sällskapet samt se till att det finns verifikationer över  
 dessa

• svara för Sällskapets bokföring vilket innebär skyldig 
 het att föra kassabok över Sällskapets räkenskaper.

• i förekommande fall lämna särskild uppgift, upp 
 rätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive  
 kontrolluppgifter

• årligen upprätta balans- samt resultaträkning

• i den mån varken RF:s eller samlingsförsäkring eller  
 vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enl.  
 beslut av Styrelsen tillse att såväl Sällska pets  
 medlemmar i Sällskapets verksamhet som Sällskapets  
 idrottsmate rial, priser och övriga tillhörigheter är för 
 säkrade till betryggande belopp

• utarbeta underlag för budget.

Intendenten skall

• föra inventarieförteckning.

(Föreslås ingå i Arbetsordning)

Verksamhets- och räkenskapsår m m
§ 11 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 ja-
nuari t o m 31 de cember.

(Ändringsförslaget: 1 kap 5 §)

Styrelsens arbete omfattar tiden från Årsmötet t o m Års-
mötet påföljande år.

(Ändringsförslaget: 3 kap 9 §)

§ 12 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räken-
skaper, Årsmö tes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel 
och övriga handlingar som re visorerna önskar ta del av, när 
helst de så begär, samt när det gäller revision av förvalt-
ningen för det senaste räkenskapsåret senast 1 månad före 
Årsmö tet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och rä-
kenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
samt till Styrelsen överlämna re visionsberättelse senast 14 
dagar före Årsmötet.

(Ändringsförslaget: 5 kap 1 §)

Möten
§ 13 

Med sällskapet hålles:

Årsmöte mellan den 15/2 och 15/3 varje år. Ett medlems‑
möte hålles innan den 31/5 samt ett medlemsmöte senast 
den 30/11. Vit det sistnämnda mötet fastställs preliminärt 
nästkommande års hamnavgifter för avisering med sista 
betalningsdag den 31/1.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
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Kallelse jämte dagordning översändes till medlemmarna 
senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid 
av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubbloka-
len e dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisions-
berättelsen till gängliga för medlemmarna senast en vecka 
före Årsmötet.

Ärenden som medlem önskar få behandlade vid medlems-
mötet, skall skriftligen vara Styrelsen tillhanda minst 5 
dagar före mötesdagen. Övriga frågor upptas till behand-
ling om mötet så beslutar. Vid mötet får endast på dagord-
ningen preciserade ärenden avgöras.

(Ändringsförslaget: 3 kap 1 §, 2 §)

§ 14 

Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till 
Sällskapet och under året fyller lägst 15 år, samt heders-
medlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får 
inte överlåtas på annan.

Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och 
förslagsrätt.

(Ändringsförslaget: 3 kap 4 §)

§ 15 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade 
medlemmar som är närvarande på mötet.

(Ändringsförslaget: 3 kap 3 §)

§ 16 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1.  Mötets öppnande.

2.  Upprop och fastställande av röstlängd.

3.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4.  Fastställande av dagordning.

5.  Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall jus 
 tera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6.  Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna  
 under punkterna 7, 8 och 9.

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och  
 balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning un 
 der det senaste räkenskapsåret.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen 

10.  Fastställande av medlemsavgifter

11.  Fastställande av avgifternas storlek för det kommande  
 verksamhetsåret

12.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det  
 kommande verksamhetsåret.

13.  Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och  
 övriga förtroendevalda samt övriga ersättningar

14.  Val av

a.  Sällskapets ordförande, tillika Styrelsens ordförande  
 för en tid av 2 år.

b.  Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av  
 2 år.

c. 6 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd tur 
 ordning för en tid av 2 år.

 Val av 6 personer som skall ingå i kappseglingssektio 
 nen med för dem en fastställd turordning för en tid av  
 2 år. 

 Val av 6 personer som skall ingå i ungdomssektionen  
 med för dem en fastställd turordning för en tid av 2  
 år. 

d.  Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I  
 detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga.

e.  Val till övriga förtroendeposter.

f.  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av  
 vilka en skall vara sammankallande.

15.  Beslut om firmatecknare.

16.  Föregående punkt justeras.

17.  Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller in 
 lämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberät 
 tigad medlem, minst 21 dagar före mötet.

 Dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning  
 av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.

18. Övriga frågor

(Ändringsförslaget: 1 kap 6 §, 3 kap 5 §)

Extra möte
§ 17 

Styrelsen får kalla Sällskapets medlemmar till extra möte 
om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig kalla till extra möte, när revi-
sorerna med angi vande av skäl skriftligen så kräver, eller 
när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av 
Sällskapets röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får 
den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast 
sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom 
samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen 
e dyl. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget 
ärende avgöras.

(Ändringsförslaget: 3 kap 7 §)

§ 18 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid 
sådant möte gäller vad som sägs i 14 och 15 §.

(Ändringsförslaget: 3 kap 7 §)
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Beslut, omröstning
§ 19 

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) el-
ler efter om röstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för §23 avgörs vid omröstning alla frågor ge-
nom enkel majo ritet (se kommentar till 8 § SF:s stadgar).

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar 
om röstberätti gad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det 
förslag som bi träds av ordföranden vid mötet, om han är 
röstberättigad. Är han inte röst berättigad avgör lotten. Vid 
val skall i händelse av lika röstetal, lotten av göra. Beslut be-
kräftas med klubbslag.

(Ändringsförslaget: 3 kap 8 §)

Sektioner
§ 20 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av 
Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för pröv-
ning av sådan fråga.

(Ändringsförslaget: 7 kap 1 §)

Emblem och förtjänsttecken m m
§ 21 

Sällskapets färg är röd och Sällskapets typstil för initialerna i 
USS är Claren don

Standert är röd trekant med initialerna USS i vitt. Rekom-
menderas att föras på Sällskapets registrerade båtar.

Märke är standert i röd emalj med initialerna USS i vitme-
tall och omgiven av kant i vitmetall.

USS logo har en röd snett liggande vimpel omgiven av en vit 
och svart konturlinje med initialerna ”USS” i vitt av typsnit-
tet Times New Roman Bold. 

Vimpeln ligger på vit cirkelbotten med svart och vit 
konturlinje.

Cirkelbotten med konturlinjer är omgivna av en röd bård 
med vit text:

Längst upp står skrivet ”UPSALA SEGEL SÄLLSKAP” av 
typsnittet Verdana Bold. Längst ned står skrivet ”1907” av 
typsnittet Times New Roman Bold. 

Utanför bården avslutas logon med konturlinje i vitt och 
svart. 

Under vimpeln finns utrymme för text angående speciella 
arrangemang. Texten bör vara svart och av typsnittet Times 
New Roman Bold.

Den röda färgen för tryck är och beskrivs som: 
PMS 485 
CMYK: 0 %, 100 %, 100 %, 0 % 
RGB: 255,0,0

Typsnitt och beskrivning arkiveras med 2004 års årsmötes-
handlingar samt hos ordföranden. 

Dekal är i samma utförande som logon som logon och 
tryckt på självhäftande plast, diameter 90 mm. 

Tröjmärke är i samma utförande som logon, diameter 70 
mm.

Textiltryck är i samma utförande som logon, diameter 90 
mm 

Kokard är på svart sköldformad botten ett ankare med 
bokstaven U över och bokstäverna S på båda sidor, place-
rat mellan korslagda lagerkvistar, allt broderat i guld.

25‑årsmärke är ett märke på ankare med tross i silver. 

50‑årsmärke är ett märke på ankare med tross i guld.

Förtjänstplakett och rorsmansutmärkelse är en rektang-
ulär platta i silver med relief av en segelbåt med spinnaker 
sedd framifrån.

Flagg: Upsala Segel Sällskaps flagg skall vara tvåtungad, 
cinoberröd med vit bård och med versalerna USS i vitt 
placerade med U-et mitt över de båda S-en. 

Stående liket 70 % av längden. Tungorna 35 % av läng-
den. Bordens bredd 9 % av längden. Bokstavsstorlek med 
Höjd 14 % och Bredd 10 % av längden 

Typsnitt: Capralis Qvadr. Stödlinjen under S-en 20 % 
över flaggens under kant.

Fana med tre meters fanstång att användas vid högtidlig-
heter och begrav ningar hal samma utseende och propor-
tioner som flaggen.

(Ändringsförslaget: 8 kap 1 §, Bilaga 2)

Sektioner i Upsala Segel Sällskap 

§ 22:1 Ali Ekblads Minnesfond

Fonden är inrättad för att hedra Ali Ekblads minne. Fon-
dens ändamål är att främja fostran och utbildning för ung-
domar som är medlemmar i Upsala Segel Sällskap (USS).

Fonden skall förvaltas av en särskild styrelse, bestående av 
4 medlemmar i USS. Till styrelsen skall medlem av Alis 
familj eller person som familjen utser adjungeras. Styrelsen 
väljs för två år med halva styrelsen varje år. Sty relsen väljs 
vid USS årsmöte. USS sittande valberedning är föredra-
gande vid dessa val.

Vid USS årsmöte skall fondstyrelsen avge redovisning för 
föregående verk samhetsår.

Allt inkommet kapital tillförs fondkapitalet. Fondens 
medel skall placeras så att god och säker avkastning erhålls.

Utdelning får endast verkställas med det belopp som fon-
den gett i avkast ning. Styrelsen har möjlighet att skjuta 
utdelningen av avkastningen till kommande år. Ansökan 
om anslag ur fonden skall lämnas till fondstyrel sen senast 
31.12 varje år. 
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Fondens styrelse skall före årsmötet informera medlem-
marna i USS om fonden. Ändring av dessa stadgar kan 
endast göras av USS årsmöte.

§ 22:2 Ungdomssektionen

Ungdomssektionen skall skapa trivsel och aktiviteter för 
ungdomar i USS. Målsättningen är att bibringa ungdo-
marna kunskaper i båtliv och sjömanskap. Sektionen skall 
även verka för att få fram duktiga kölbåtskappseglare i 
USS.

För deltagande i verksamheten krävs medlemskap i USS.

Sektionen leds av ungdomsansvarig och består dessutom 
av 6 personer som blivit valda enligt stadgarna §16 punkt 
14c, stycke 3.

Ungdomsansvarig utser områdesansvariga av de till sektio-
nen valda

Ungdomssektionens verksamhetsår är från 1/1 – 31/12. 
Sektionen skall inför varje verksamhetsår lämna förslag 
till USS Styrelse om budget inför verksamhetsåret. Sek-
tionen skall till USS:s styrelse efter verksamhetsårets slut 
lämna verksamhetsberättelse, budgetredovisning och 
inventarieförteckning.

Vid verksamhetsårets slut fonderas till ungdomsfonden 
överskottet av kontanter, gåvor och/eller annat som sektio-
nen erhållit genom eget arbete. Ungdomsfonden dispone-
ras av ungdomsfonden

Ungdomsansvarig ansvarar för skötsel och vård av båtar 
och annat som ingår i sektionens verksamhet.

Sektionens budget, verksamhetsberättelse och inventarie-
förteckning redovisas till Årsmötet genom USS:s Styrelses 
försorg

Dessa statuter ingår som en del i USS:s stadgar och sektio-
nen har att i övrigt följa USS:s stadgar och ordningsregeler.

§ 22:3 Veteranskepparna

Alla som varit medlemmar i Upsala Segel Sällskap i 25 år 
och som fyllt 50 år tillhör sektionen

Sektionens ändamål är att stärka och förbättra äldre 
medlemmars kontakter med Sällskapets verksamhet även 
om medlemmens aktiva båtägande och sjösportande har 
avslutats.

Sektionen utser inom sig två representanter att vara kon-
taktpersoner till USS Styrelse och skall kunna adjungeras 
till styrelsemöten. Representanternas namn meddelas i 
samband med USS:s årsmöte

§ 22:4 Kappseglingssektionen

Sektionen ansvarar och verkar för den idrottsliga inrikt-
ningen i Upsala Segel Sällskap

Sektionen leds av kappseglingsansvarig och består därutö-
ver av 6 personer som blivit valda enligt stadgarna § 16 
punkt 14c stycke 2.

Sektionen utser själva ansvarsområden bland de valda och 
vem av de valda som skall vara suppleant vid Styrelsemöte.

Kappseglingssektionens verksamhetsår är från 1/1 – 
31/12. Sektionen skall inför varje verksamhetsår lämna 
förslag till USS:s styrelse om budget inför verksamhetsåret. 
Sektionen skall till USS:s styrelse efter verksamhetsårets 
slut lämna verksamhetsberättelse, budgetredovisning och 
inventarieförteckning.

Dessa statuter ingår som en del i USS:s stadgar och sektio-
nen har i övrigt att följa USS:s stadgar och ordningsregler. 

(Ändringsförslaget: 7 kap 1 §)

Stadgefrågor m m
§ 23 

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa Säll-
skapet. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna 
röster biträder beslutet.

(Ändringsförslaget: 1 kap 7 §)  
(Ändringsförslaget: 1 kap 9 §)

§ 24 

I beslut om upplösning av Sällskapet skall anges att 
Sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrotts-
främjande ändamål. Beslutet, jämte be styrkta avskrifter 
av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt re-
visionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall 
omedelbart del ges vederbörande SF.

(Ändringsförslaget: 1 kap 9 §)

§ 25 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga före-
skrifter samt veder börande SF:s stadgar, tävlingsreglemen-
ten och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda 
stadgar, föreskrif ter och anvisningar finns tillgängliga för 
medlemmarna.

(Ändringsförslaget: 1 kap 3 §)

USS Klubbhus, uppfört 1989
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Verksamhetsberättelse 2016
för 

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segel Sällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2016 - 31 december 2016.  
Sällskapets 109:e verksamhetsår.

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 
1.300 medlemmar och antalet registrerade båtar är cirka 
560. Vår hamn är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid 
Skarholmen och vårt varv vid Flottsund, i anslutning till 
Fyrisåns mynning.

Säby Klint
Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 
distansminuter från vår hamn.

Kappsegling och ungdomsverksamhet
USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi 
prioriterar kappsegling och ungdomsverksamhet och har 
genom Svenska Seglarförbundet antagits som ”Ungdoms-
vänlig klubb”. 

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdo-
mar upp till och med 24 år.

2 Upsala Segel Sällskap

USS organisation

USS:s organisation

Styrelsen Övriga funktioner

Administration ”Admin”

Ordförande Valberedning

Kassör
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Mätningsman
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December 2015

USS organisation
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Ordföranden
Kappseglingsframgångar

USS har fortsatt att skörda framgångar på kappseglings-
banorna i de klasser där vi under många år presterat 
toppresultat. Silvermedalj vid SM-seglingarna för Nep-
tunkryssare blev det för Staffan Eklund och Erik Matts-
son. Totalseger blev det i 606-Rikscupen för Mikael 
Gelin och Charlotte Bornudd Gelin. Inom issegling är 
en av våra ungdomsseglare, Wille Alness, det stora nam-
net genom att vinna JSM-guld i både Ice-optimist och 
DN-jakt. 

Tränings- och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och 
tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fortsatt med 
många deltagare. Nytt för säsongen 2016 var att det 
inköpts ytterligare en jolle av typen RS Feva och under 
hösten, inför 2017, har en Laserjolle överlåtits till klub-
ben av en medlem. Det är tränings- och kappseglings-
sugna unga vuxna, relativt nya seglare, och en stor grupp 
barn och ungdomar som är intresserade av segelsporten. 
Ungdomsträningarna har ofta skett i samverkan med 
våra grannklubbar UKF och ESK. Mycket glädjande 
är också det faktum att våra ungdomar nu även kom-
mit i det stadiet att de deltar och placerar sig bra i både 
Upplands-Gästriklandscupen samt vid exempelvis JSM i 
klassen 2-krona. Vintertid tränas och tävlas det numera 
även i isjaktssegling.

Det s k 60+ gänget har under året som vanligt bidragit 
till att verksamheten fungerar genom underhåll av klub-
bens båtar och övrigt material. Därtill seglar de tillsam-
mans 1 dag/vecka under seglingssäsongen.

Glädjande är att ett fullsatt Sjölekis fortsätter att lära ut 
segling för de yngsta och att vuxenseglarkurser fortsätter 
fyllas med deltagare. Klintenlägret är tillbaka sedan flera 
års uppehåll och har genomförts tack vare att vi nu har 
tillräckligt antal duktiga och utbildade ungdomsledare.

Ett stort antal träningskappseglingar har arrangerats. 
Den årligen återkommande USS Regattan, inkl DM, 
samt KM därutöver.

Under året fick vi igenom vår ansökan att bli antagen 
som en av Svenska Seglarförbundets seglarskolor, SSF 
Seglarskola. I slutet av året blev vi även anslutna till 
Svenska Isseglarförbundet och har nu en isseglaransvarig 
inom kappseglingssektionen.

Uppsalaregattan
Årets stora arrangemang var att tillsammans med främst 
ESK och Skärgårdskryssarförbundet genomföra Europa-
cup för SK-30, SM för A22 samt seglingar för klassiska 
båtar. En hel del förberedelser och planeringsmöten har 
genomförts för att kunna ro Uppsalaregattan i hamn 
genom ett antal funktionärers försorg. 

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
På vår klubbholme Säby Klint, Klinten, har olika årliga 
aktiviteter för gemenskap skett. I samarbete med Ung-

domssektionen har familjedagen för andra året genom-
förts och i övrigt har underhållsarbete,  
bl a i samband med de arbetshelger som lockar många 
medlemmar, skett. 

På Flottsundsvarvet hör som vanligt sjösättning och 
upptagning av ca 250 st båtar till det stora arbetet med 
både förberedelser och genomförande. I övrigt har un-
derhållsarbete utförts under året. I samband med höstens 
upptagningar kunde kommunens tvättaggregat provas 
för att minska miljöpåverkan på varvsområdet.

I hamnen har bryggunderhåll och breddning av ett antal 
hamnplatser utförts. Trist att notera är att några båtar 
drabbats av inbrott. Till hamnen hör hamnvakten som 
utförs av medlemmarna. Till stor glädje har det under 
årets alla vaktnätter inte missats någon vaktnatt, vilket 
aldrig tidigare hänt. 

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksam-
hetsområden. Svenska Kryssarklubben har fortsatt fått 
låna huset för klubbkvällar och möten liksom grann-
klubbarna ESK och UKF vid enstaka tillfällen. En viss 
uthyrning har även i år skett till våra medlemmar och till 
Uppsala Racerbåtsklubb. Även Båthuset har inrymt ak-
tiviteter så gott som dagligen. Här sker allt underhåll på 
både funktionärsmotorbåtarna och klubbens jollar och 
606:or. I övrigt har Intendenturen som vanligt utfört 
skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, byggnader och 
mark vid vår hamn.

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av Upp-
sala Kommuns hamngrupp med skötsel av våra anlägg-
ningar - Stort Tack särskilt till Er! Jag vill även rikta ett 
speciellt tack till vår medlem Claes Landing, Güntherska 
Hovkonditori & Schweizeri, för alla goda konditorivaror 
som levereras i samband med många av våra evenemang.

Information – Klubbmästeriet - Veteranskepparna
Arbete med uppdatering av USS hemsida, klubbtid-
ningen USS Aktuellt, Lilla Kalendern, sponsorpaket 
och informationsmaterial har bl a genomförts. Genom 
deltagande i Nätverket Öppen Hamn har planering in-
för nationaldagsfirandet i Uppsalas hamnområde utförts. 
USS deltog även 2016 med båtar genom Fyrisån upp till 
stadsparken.

Klubbmästeriet har fortsatt med sitt förnämliga arbete 
att skapa gemenskap med sina olika aktiviteter för med-
lemmarna. De bidrar till ovärderlig trivsel och umgänge 
i USS under hela året och några tillfällen att nämna är 
Solskens- och varvsgrill, Luciapub och Oktoberfesten.

Veteranskepparna har haft ett flertal aktiviteter för sam-
varo genom att bl a arrangera resa till båtmässan och 
anordna studiebesök. Veteranskepparna har fortsatt med 
sitt viktiga arbete att förena äldre och yngre medlemmar. 

Förberedelser inför 2017 samt Plangruppen
Planeringsarbetet för USS som medarrangör för JSM 
2017 har intensifierats under hösten. Ett antal möten 
har bl a hållits med de övriga arrangerande klubbarna 
UKF, ESK, SiBk och KOJK. 
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Föreningens stadgar och ordningsregler har styrelsen ansett 
det finnas ett behov av att justera. Därför har en stadge-
grupp utsetts som arbetat med framtagandet av det nya 
inför årsmötet 2017. 

Plangruppen har under året fortsatt sitt arbete på uppdrag 
av styrelsen. Främst har frågan kring Skarholmenområ-
det bevakats och då i synnerhet det som rört Restaurang 
Skarholmens planer på markköp och nybyggnad. Uppsala 
Kommun är här en mycket viktig part och ett antal möten i 
gruppen och med kommunrepresentanter har genomförts. I 
övrigt ligger det hos plangruppen att försöka få till stånd ett 
längre arrendeavtal när det gäller Flottsundsvarvet.

USS övrigt – En välskött förening
Upsala Segel Sällskap har under året uppvaktat och deltagit i 
två av våra grannklubbars lyckade festligheter då de vardera 
firat 100 år som föreningar. Det är UKF, Uppsala Kanotfö-
rering, och UMS, Upsala Motorbåtsällskap. 

Allt arbete som under året utförts inom USS har varit ideellt. 
De medlemmar som ställer upp utan ersättning gör ett syn-
nerligen bra arbete och är verkligen värda en stor eloge. Det 
är vi medlemmar som med eget arbete gör USS till en fin och 
välskött klubb att vara stolta över.

Olle Jarstad 
Ordförande

Sekretariatet
Tabell över medlemmar, båtar, hamn och varvsplatser 
se tabell sidan 37.

Styrelse och suppleanter

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande Olle Jarstad Vice 

ordf.
Per Nilson

Kassör Bo Anjou

Sekreterare Anna-Karin 
Theelke

Suppl Nils Iggström

Infoansv Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson

Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Catarina Larsson

Kappseglingsansv Kurt Sjöberg Suppl Representant 
från kapp-
seglingssektionen

Ungdoms ansv Jonas Ettemo Suppl Mats Lavemark

Hamnchef Jan Hoffman Suppl Jan Sigmert

Varvschef Allan Pettersson Suppl Thomas Wärngren

Intendent Michael Ericsson Suppl Per Rang

Klintenchef Rune Larsson Suppl Lars Sjölund

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit:
Veteranskeppare Rolf Wreedh Suppl Jan Nyström

Klubbhus värdar Helen Jarstad och Eva Rang

Redaktör Thomas Sütt

Båtansvarig Jan Lundmark

Möten
Styrelsens arbete

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelsemö-
ten, ett budgetmöte den 6/2 för fastställande av budget 
2016 samt ett planeringsmöte 14/10-15/10 för planering 
av verksamheten 2017. 

Mötena har hållits i USS klubbhus förutom höstens pla-
neringsmöte som hölls på Viking Line-färjan.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 12 mars med dagordning utifrån 
USS stadgar.

Medlemsmöten
Under året har det hållits två medlemsmöten:

Den 18 maj

• Ordförande presenterade styrelsen och visade bild-
spelet om klubbens historia. 

• Verksamhetsansvariga informerade nya medlemmar 
om verksamheten i USS.

• Sommarens kappseglingar och särskilt Uppsalare-
gattan för skärgårdskryssare presenterades.

• Jesper Sannel från Hydrographica höll föredrag 
med titeln ”Elektronisk navigation - fördelar och 
fallgropar”

Den 9 november

• Priser delades ut för goda seglingsinsatser under 
året.

• Issegling 
Förslag framställdes till närvarande vid medlems-
möte att USS ska ansöka om medlemskap i Svens-
ka Isseglarförbundet och att välja Kjell Mattsson 
till USS Isseglaransvarig.

 Mötet antog att USS ansöker om medlemskap i 
Svenska Isseglarförbundet.

 Mötet valde Kjell Mattsson till USS 
Isseglaransvarig.

• Kent Ryberg informerade om kommande sommars 
stora regatta, Junior-SM 2017. Regattan kommer 
att arrangeras 16 – 20 juni.

• Plangruppen genom Lars H Eriksson informerade 
om Skarholmsområdet.

• Jonas Ettemo berättade och visade bildspel om 
ungdomssektionens framgångsrika utveckling de 
senaste åren.  

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har haft öppet mellan kl 19-
20 på onsdagar en gång i veckan under april-juni och 
augusti-september, en gång varannan vecka under mars 
och oktober och en gång i månaden under januari-febru-
ari och november. 

Anna-Karin Theelke
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Information
Tidning

Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra num-
mer under året. 

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-
Aktuellt nr 2.

Annons baksidan:
Uppsala Kommun, informationsartikel Flottsundsbron 
i nr 1 

Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 2. 

Güntherska Konditoriet, annonser i nr 3 och 4

Internet
Utveckling av hemsidan har fortsatt. 

Program för anmälan till UppsalaRegattan har 
utvecklats.

Visning av kappseglingsresultat för både USS-kapseg-
lingar och UppsalaRegattan med programmet Sailwave 
har fungerar utmärkt på hemsidan.

Sponsorer
Fakturablankett för våra sponsorer har utvecklats och 
skickats ut under året. 

Öppen Hamn 6 juni - Nationaldagen
Nationaldagsfirande i Uppsalas hamnområde anordna-
des 2016 av Nätverket Öppen Hamn. 

Ett återkommande arrangemang, som i år hade fint vä-
der, kom uppskattningsvis ca 20 000 besökare till hamn-
området. Aktiviteterna pågick mellan klockan 10 – 16.

USS, ESK och UMS deltog med ett antal segelbåtar/
motorbåtar. 

Allmän information
USS Information hanterar uppdateringar av Kalendariet, 
pärm Aktivitetsarbete, pärm Hamnvakten, pärm Hamn-
vakten bevakning, stadgar, ordningsregler, verksamhets-
berättelse samt hjälp med olika material till kappsegling, 
utbildning m m.

Tommy Gustavsson

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2016 svarat för inköp och ser-
vering av fika vid alla styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom ansvarat för och genomfört:

• Förtäring vid årligt budgetmöte.

• Förtäring vid seglingssektionens funktionärsmöte.

• Allt vid välbesökt årsmötespub.

• Populär Solskensgrill i mars på USS:s altan mot 
sjön.

• Sedvanlig spontan sjösättningsgrill vid varvet.

• Förtäring i samband med Klintenstäd.

• Hösteskader (Anna-Karin), egenlagad paella på 
Klinten.

• Oktoberfest i klubbhuset. 

• Sedvanlig Lucia-Pub för drygt 50 personer.

• Litet Jul-bord för kommunens hamngrupp m fl.

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året.

Ett extra varm tack till Cina, Janne, Jullan, Anna-Karin 
och alla andra som ställt upp vid behov. 

Anders ”Julle” Juhlin

Kappseglingssektionen
Under säsongen 2016 har elva USS-båtar deltagit i 
Svenska Mästerskapsregattor. 

Säsongen hemmavid har som bestått av USS regattan, 
Uppsala Regatta, KM och Kvällsseglingar.

Kappseglingsframgångar på främmande vatten
Neptunkryssare SM i Visby

2:a plats och Silver till Staffan Eklund / Erik Mattsson.

SM för 606 i Nynäshamn
9:e plats till Mikael Gelin / Charlotte Bornudd-Gelin.

Övriga USS:are på framskjutna placeringar. 40 deltagare.

Anders Atterlind /Andreas Seger blev 12:a.

SM för IF-båtar i Skärhamn
5:e plats till Pontus Rosberg / Tomas Norberg / Anders 
Fernlund. 20 deltagare.

6:e plats till Johan Åkvist / Ulf Wrange / Peter 
Sandblom.

FSE Robline 606 cup (rikscup) 2016
1:a plats till Mikael Gelin/Charlotte Bornudd-Gelin.

USS Regattan med DM
I regattan deltog 16 st 606:or, 21 st Finnjollar, 6 st Nep-
tunkryssare samt 3 st IF-båtar.

Segrare:
• 606: Pontus Apelberg / Jan Apelberg SSWL.

• Neptunkryssare: Staffan Eklund / Erik Mattsson 
USS.

• Finnjolle: Johannes Pettersson KSSS.

• IF-båt: Pontus Rosberg / Tomas Norberg / Anders 
Fernlund.

Uppsala Regatta
I regattan deltog 16 st A22:or, 11 st SK30:or och 11 st 
Classic Yachts.

Segrare:
• A22: Joakim Rodebäck / Christoffer Hellman / 

Lars Hermansson TRASS.

• SK30: Reinold J.Böhler / Klemens Bäurer / Daniel 
Müller SVGA.

• Classic: Båt L Aiglon II Linus Ek TRASS.
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Klubbmästerskapet
I hopp om större deltagarantal arrangerades KM och 
Ekolnregattan i samarbete med ESK. KM för både USS 
och ESK skulle ha seglats på lördagen men sköts upp till 
söndagen pga hårt väder. 

Samtliga USS 606:or deltog med juniorbesättningar.
• Klubbmästare blev David Vallgårda och John Et-

temo. 
Resultat finns på hemsidan.

Kvällskappseglingar
På våren gick USS träningsserie med tolv starter på lagd 
kryss-länsbana. 

På hösten gick USS Cup med fem seglingar på bana runt 
de fasta prickarna. 24 båtar har deltagit.

Flitpriset gick till Anna-Karin Theelke.  
Team Åkvist blev totalsegrare.

USS cup vanns av Ulf Johansson ESK.

Kurt Sjöberg / Pär-Bertil Eklund

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2016 består av 7 st opti-
mistjollar, 3 st 2-kronor, 2 st RS Feva och 8 st 606:or. 

4 st av de äldre röda Optimistjollarna har permanent 
placerats ute på Klinten för att användas av besökande 
yngre seglare och övriga paddel/rodd-sugna barn. 

606:orna har löpande underhållits av 60+ gänget. Efter 
upptagning nu på hösten har dom fortsatt träffats i nya 
båthuset för att gå igenom 606:orna i tur och ordning. 

Kvällsträning
Från sjösättning till skolavslutning och augusti till sep-
tember genomfördes totalt 24 st kvällsträningar med 
2-kronor, 606:or och RS Feva under tisdagar och torsda-
gar under ledning av ungdomsledarna. Jonas Ettemo har 
varit huvudtränare. 

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x trä-
ningstillfällen) har ökat med c:a 20 %.

Is-segling
Under året har flertalet av ungdomarna provat på isjakts-
segling. Deltagande i kappsegling har resulterat i bl a 
JSM-guld i både Ice-opti och DN-jakt genom Wille 
Alness.

USS har under året blivit medlem i Svenska 
Isseglarförbundet.

Seglarkurser
USS har under året fått status som godkänd SSF 
seglarskola.

För våra yngsta har Sjölekis anordnats som vanligt en 
lördag-söndag i slutet av maj. 14 barn deltog i aktivite-
terna under 2 dagar.

En veckas segelkurs för vuxna genomfördes i år med 
mycket gott resultat. 

Deltagarna var mycket nöjda och flera av dom har 
fortsatt att segla 606 och även deltagit i flera av årets 
kappseglingar.

Kappsegling
Även i år har några av våra yngre seglare deltagit i kapp-
segling med 606.

I årets KM deltog USS samtliga åtta 606:or, vinnare av 
årets KM 606 blev ungdomarna David Vallgårda och 
John Ettemo. 

Övrigt deltagande i kappseglingar under året: Uppland/
Gästrikland Cup och DM med både 2-Kronor och RS 
Feva har genomförts i Norrtälje, Sigtuna och på Ekoln.

SM i 2-Krona gick i år i Västervik och 2 besättningar 
från USS ungdom deltog.

ESK:s sprintcup hade också deltagande ungdomar från 
USS.

Årets torsdags-träningar bestod av en serie sprintkapp-
seglingar tillsammans med ESK:s ungdomssektion och 
UKF. 

Torsdagarna innehöll även en ny aktivitet, Pannkaksrace, 
gemensam samling i USS klubbhus för alla ungdoms-
seglare oavsett klubbtillhörighet med pannkakor och 
seglingsgenomgång på menyn. 

Seglarläger
I år blev det äntligen ett Klinten läger efter flera års up-
pehåll. Lägret genomfördes på ett förtjänstfullt sätt med 
våra juniortränare som ledare med stöd av några vuxna 
medlemmar i ungdomssektionen.

Familje-dagen på Klinten
En ny tradition förhoppningsvis, ungdomssektionen es-
kaderseglade ut till Klinten där det bjöds på grillat, lekar, 
tävlingar och tårta. Ett mycket uppskattat evenmang 
ordnat av Klinten-gänget med Larsa och Rune i spetsen.

Spontanutlåning av båtar
Användningen av 606:or genom att medlemmar lånat 
båtarna spontant utan arrangemang har ökat något un-
der detta år. 

Det nya webb-baserat bokningssystet har fungerat 
bra och kommer att bli permanent i nya uppdaterade 
versioner.

60+ seglingar
Under året har verksamheten fortsatt. En grupp med-
lemmar har anordnat organiserade seglingar en gång i 
veckan med 606-orna.

Varje onsdag från början av maj till slutet av september 
har ett gäng äldre seglare samlats och seglat, glädjande 
att även ett par damer och några yngre deltagare också 
kommit med. 

Inbjudan har också förtydligats att ALLA är välkomna, 
oavsett kön eller ålder.

Under hösten har man fortsatt att träffas i båthuset och 
jobbat med underhåll av båtarna och div andra jobb.
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Sektionsmöten
Ungdomssektionen har haft ett par möten under året, 
för planering och budgetering av verksamheten.

Informations-, utbildnings- och regel-träffar har också 
genomförts i klubbhuset, i huvudsak under ”icke seg-
lingsbar tid”.

För ytterligare och mer detaljerad info om ungdoms-
sektionens aktiviteter under 2016 rekommenderas de 
utförliga reportagen i USS Aktuellt nr 4 2016.

Mats Lavemark och Jonas Ettemo

Varvet
Vinterliggande båtar

Under årets vintermånader låg 4 betalande båtar i ham-
nen vid varvet

Sjösättning – Vårstädning 
Sjösättningen av båtar genomfördes den 22-23-24 april 
med stor kran, den 30 april – 1 maj med liten kran. 
Kvarter 8 sjösattes med fasta kran den 2 – 3 maj. Kvar-
stående båtar efter sjösättningen uppgår till 29 st varav 8 
st flyttats till kvarter 3.

Långliggare på varvet uppgår till 8 båtar.

Varvsstädning genomfördes den 16 maj.

Upptagning
Upptagning av båtar genomfördes den 30 september och 
1-2 oktober med stor kran, den 24 - 25 september liten 
kran. Kvarter 8 togs upp den 20 - 21 september. Totalt 
antal båtar på varvet 252 st. 

5 okända båtägare har lagt upp sina båtar, både i vattnet 
och på land, utan att ge sig tillkänna.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman 
Havator AB anlitats. Kranskötare fasta kran har varit Al-
lan Pettersson och Tomas Candert.

Arbetsinsatser
Under året har sedvanlig busk-gräsklippning utförts. 

All el utom lyktstolparna har kontrollerats. 

Bryggan vid gamla brofästet har rustats och försetts med 
nytt bord och bänk av Tomas Candert. 

Traktorn har varit inne på service. 

Investering av nytt 18 tons aluminiumlyftok. 

Kommunen lånade, till upptagningarna, ut Hull 
Washer-aggregatet.

Kommunens storvarv
I kommunens planer med ett nytt storvarv för samtliga 
båtklubbar har ännu inga besluts fattats. Plangruppens 
arbete med påverkan till USS fördel fortsätter. 

Kommunens Hamngrupp
Varvet och hela USS har under året haft mycken värde-
full hjälp med renhållning av kommunens Hamngrupp. 
Vi framför vårt varma tack.

Allan Pettersson

Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har sedvanligt bryggunderhåll genomförts. 

Nästan hela bryggdäcket på 500-bryggan har bytts ut.

En räddnings-stege på 300 bryggan släppte från sina fäs-
ten i maj. Dåligt bryggvirke ersattes med nytt.

Förändring av båtplatser
Tre stycken bredare platser gjordes på 400-bryggan för 
större båtar. Detta jobb hjälpte dykentreprenad oss med.

När platserna blev bredare tog vi bort plats nummer 
425. Vi har nu i hamnen 338 platser för båtar.

Stationen för båttömning
När tömningspumpen slutar att fungera har det of-
tast fastnat föremål i pumpen som inte ska kastas i en 
båttoalett. 

Ett antal åtgärder har skett under året med olämpliga 
föremål som har fastnat i tömningspumpen.

Incidenter
Vi har tyvärr blivit drabbade av tjuvar, många av inci-
denterna har troligtvis hänt dagtid då vi inte har någon 
bevakning.

Det är viktigt att alltid se till att grindarna är stängda. 

Följande har hänt:

• En utombordare av nyare modell har blivit stulen.

• Ett stöldförsök/attentat där man har skruvat bort 
en schackel från en akterförtöjning.

• Ett inbrott i motorbåt där kapellet var uppknäppt 
och kapellbågen flyttad ur sina fästen - dock blev 
inget stulet.

• Ett inbrott i segelbåt där någon har sparkat in in-
stegsluckan som gick sönder - ej klart vad som blev 
stulet.

• Tre ungdomar klättrade över staketet och går ut på 
vågbrytaren - motas i väg av vakterna.

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska använ-
das i båten. Pärmen ligger i vaktkuren.

Om någon har ström kopplat till sin båt och veder-
börande inte har angett detta i Brygg-El-pärmen, ska 
följande ske:

• Dra inte ut sladden!

• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. 

Hamnchefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska 
utföras.

Blåsiga dagar/nätter
Det var några blåsiga dagar/nätter under båtsäsongen, 
speciellt stormen den 29 september, nästan 20 m/s. 

En del båtägare verkar lyssna på vädret och tittade till 
sina båtar inför stormen, lade ett par extra förtöjningar 
till bryggor och stolpar. 

Jan Hoffman
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Hamnen - Hamnvakten
USS klubbmedlemmar får själva välja sin vaktnatt och 
många har tagit tillvara på den möjligheten. 

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten - 2 personer varje natt - från den 22 april 
till 2 oktober. Det blev en vecka längre eftersom sjösätt-
ningen blev en vecka tidig.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrap-
porter” som skrivs. 

Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet dåligt 
förtöjda båtar och räddat dessa från skador samt skador 
på grannbåtarna. 

Vakterna har även avvisat icke-medlemmar från bryg-
gorna samt har iakttagit flytande diesel i hamnen vid 
några tillfällen. 

Vi har i sommar inte haft inbrott eller skadegörelse på 
varken båtar eller parkerade bilar på parkeringen.

Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på 
kvittenslistan efter att ha läst vaktinstruktion.

Stämpelkort
Alla verkar ha förstått att man stämplar 3 ggr/vakt på 
stämpelkortet. Stämplingen ska ske på kvällen, natten 
och morgonen.

Vaktnätter
I år var nog den första gången då ingen har missat sin 
vaktnatt - helt fantastiskt.

Mycket beroende på att Bo Anjou skickar ut påminnel-
ser om vaktnätterna. 

Jan Hoffman

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2016 har varit Helen Jarstad och Eva 
Rang.

Klubbhuset har varit flitigt utnyttjat, förutom USS ordi-
narie verksamhet med styrelse-, medlems-, årsmöte etc. 
och de olika sektionernas interna möten har:

• Svenska Kryssarklubben har lånat klubbhuset för 
sina klubb-aftnar.

• Uppsala Racerbåtsklubb har hyrt klubbhuset för 
sin SM-deltävling.

• Uthyrning till medlemmar för privat fest har skett i 
likhet med tidigare år.

Kommunens ”Hamngrupp” har utfört veckostädning, 
”dukning” före och återställande efter möten och kurser 
på ett förtjänstfullt sätt.

Vårstädning av klubbhuset genomfördes som aktivitets-
arbete under april månad.

Golvvård i klubbhuset genomfördes i oktober, av en 
medlem som aktivitetsarbete.

Klubbområdet
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städ-
ning av hamnområdet, runt klubbhuset samt på parke-
ringen, har utförts av kommunens hamngrupp på ett 
utmärkt sätt.

Sophanteringen
Entreprenören som skötte soptömningen under vår och 
sommar skötte sig dåligt och gick senare i konkurs. Den 
nya entreprenören hade lite inkörningsproblem med att 
hålla isär båtklubbarna och tömde ibland hos fel båt-
klubb, men nu har de lärt sig att hitta till rätt båtklubb. 

Vaktkuren
Stora renoveringen är i stort sett klar, nytt tak, nymålad 
fasad och ny kittade fönster, bara lite invändig målning 
återstår.

Klubbåtarna/Vassklipparen. 
Under hösten har  upprustningen fortsatt med repara-
tion av diverse plastskador på skov och inredning, åter-
står målning invändigt och på däck. 

Särkin fick ny bottenfärg, godkänd sådan, inför säsongen 
2016. 

Bustern, har kompletterats med en manuell länspump 
inför säsongen, i övrigt endast normalt underhåll. 

Ribbåten, har fungerat utan problem under säsongen. 

Vassklippningsbåten, upprustning av skrovet pågår, fri-
borden får en förstärkning för att minska vibrationerna 
från klippaggregatet  
Diverse mindre plastskador har åtgärdats samt båten må-
las om in- och utvändigt.

Klubbens motorbåtar har i övrigt fungerat bra under 
säsongen. 

Kappseglingscentrum 
Båthuset   

Under våren och hösten har 60+ gänget bedrivit en livlig 
verksamhet på onsdagar med underhåll av klubbens mo-
tor- och segelbåtar. 

Förutom onsdagarna har även ett antal av 60+ personer 
varit verksamma veckans övriga dagar.  

Under sommaren har ungdomssektionen utnyttjat båt-
huset vid dåligt väder. 

För verksamheten i båthuset har anskaffats 

• Vinkelslipmaskin Bosch 

• Kompressor, som ersättning för den gamla som 
havererat.  

Avslutningsvis 
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivi-
tetsarbeten och 60+ gänget, som fortsatt sina trevliga 
onsdags-träffar, och arbetat med underhåll av klubbens 
båtar.

Vi vill även tacka kommunens hamngrupp för deras 
utmärkta sätt att utföra de arbetsuppgifter vi bett om, 
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även alla de egna initiativ dom tagit för att hålla fint på 
klubbområdet och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2017 med många engagerade 
medlemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att 
hålla våra fina anläggningar i skick.

Micke Ericsson och Per Rang Båtansvarig Jan Lundmark

Klinten
Sommaren

Arbetshelgen 7 - 8 maj var välbesökt. Flytbryggorna 
lades ut och borden bars ut. Efter utfört arbete bjöd USS 
sedvanligt alla på buffé på lördagskvällen.

P-ringar
2 stycken p-ringar lades ut för att förstärka förankringen 
av våg-brytaren.

Sommarfester
Den 21 maj firades familjedag i samarbete med ungdo-
masektionen, då det festades på hamburgare och varm 
korv. På eftermiddagen bjöd USS alla på tårta, kaffe och 
läsk. Under dagen tillverkade barnen ett stort antal fågel-
holkar som de satte upp över hela Klinten. 

Midsommar var som vanligt välbesökt. Midsommarfi-
rande med besök av Sjörövarfabbe, dans kring midsom-
marstången, volleybollmatch mellan barn/ungdomar och 
vuxna samt avnjutande av jordgubbstårtorna. På kvällen 
gemensam middag i paviljongen och vid utställda bord 
på gräsmattan med påföljande dans. 

Sensommaren bjöd på gemensam kräftskiva och dito 
surströmmingsskiva.

Hösten
Arbetshelgen 8 - 9 oktober färdigställdes bryggan längst 
in för att små båtar skall ha bättre plats att lägga till. 
Dessutom togs flytbryggor och bord in för vintern.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-
Louise Sandberg, Peter Berglund, Håkan Strömkvist, 
Jan Johansson, Niclas Orrelöv, Leif Theelke samt 
undertecknad.

     Rune Larsson

Veteranskepparna
Under 2016 har olika aktiviteter genomförts.. 

Båtmässan
Bussresa till båtmässan i Stockholm, bussen blev nästan 
fullsatt.

Veteranernas julbord
Veteranernas traditionella julbord blev tyvärr inställt.

Studiebesök
I okt gjorde vi ett intressant och givande studiebesök vid 
Andersson & Tillmans Charkfabrik i Uppsala.

Vi avslutade året med en fest på nyårsafton.

Ett stort tack!  Janne Nyström

Vi åker till Båtmässan den 4 mars. 
Vilan (norra rondellen) kl 8:40.

UKK kl 9:00.

Buss där allt ingår  
(inträde och garderob i bussen) 

Pris 320 :-  
(betala med jämna slantar)

Boka i tid  
“bussen brukar bli fullsatt snabbt” 

Anmälan:  
Senast måndag den 27 februari  

(namn o antal). 

E-post batm@uss2.se 
(Bo Anjou 018 - 42 50 56)

2017
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Sekretariatet
Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var:
Per 
31/12

Medlemmar Familjer Juniorer 
0-24 år

Seniorer 
25 år -Huvud Familj Övr Totalt Heders

2016 811 625 2 1428 49 313 366 1060
2015 768 623 1 1392 49 313 358 1033
2014 744 606 3 1353 48 295 359 991

Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2016 Män 18 104 48 131 629 930
Kvinnor 6 72 30 91 297 496

Övr 2 2
Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2015 Män 18 57 90 132 610 907
Kvinnor 7 42 51 97 287 484

Övr 1 1
Per 
31/12

Ålder Övr Totalt
0-6 7-16 17-20 21-40 41-

2014 Män 21 98 44 133 589 885
Kvinnor 9 63 30 101 262 465

Övr 3 3

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
31/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2016 343 17 208 568
2015 331 17 204 552
2014 318 15 212 545

Hamn- och varvsplatser 
Under året har medlemmarna haft följande antal båtar i hamnarna 
och på varvet:

Per 
31/12

Hamnplatser 
Skarholmen

Hamnplatser 
Flottsund

Varv 
antal båtar

2016 332 28 242
2015 333 31 250
2014 333 31 254
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 Anders J, Monica J, Catarina L och Jan H fixade, 
via en matleverantör, en mycket god middag 
med fläskfilé, kyckling och potatissallad samt en 
utmärkt skinkpaj. Till middagen serverades frasig 
baguett med örtsmör. Drycker fanns att köpa till 
självkostnadspris. Avslutningsvis fick vi kaffe och 
Merci-choklad. Det var ca 50 personer som kom till 
festen. När alla platser 
blev fullbelagda på 
bottenvåningen så för 
att få plats dukades 
ett långbord på 
övervåningen. 
Stämningen var 
hög! Tack för en 
trevlig kväll!

 Lucia Pub 10 december
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Välkommen till JSM 2017
16-20 juni bjuder Uppsalaklubbarna alla 
Sveriges juniorseglare till årets stora seglarfest, 
Junior SM.   
Seglingarna kommer att äga rum på sjön Ekoln 
som är en del av Mälaren. Basen för tävlingarna 
är Skarholmen som ligger några kilometer syd om 
Uppsala centrum. 

Årets klasser är 29:er (öppen), E-jolle (tjej/kille), 
Kona One (öppen), Laser 4,7 (öppen), Laser radial 
(tjej/kille), Optimist (tjej/kille), RS Feva (öppen) 
och Zoom 8 (tjej/kille). Nytt för i år är klassen Opti 
12 som är en klass för yngre optimistseglare där 
fokus ligger på utveckling och seglingsglädje.  I 
år är även klassen Hansa 2.3 med på programmet. 
Hansa 2.3 är en klass för paraseglare och har ingen 
övre åldersgräns.  

Evenemanget ställer stora krav på arrangörerna, 
men tack vare att ett bra samarbete mellan de 
fem arrangörsklubbarna i Uppsalaområdet finns 
det ingen tvekan om att det kommer bli ett lyckat 
evenemang, planerandet är i full gång!

Se till att boka in detta i kalendern och anmäl dig 
nu till årets roligaste event!  Varmt välkomna till 
Skarholmen!

Ekolns Segelklubb, Knivsta Optimist- och 
Jolleklubb, Sigtuna Båtklubb, Uppsala 
Kanotförening och Upsala Segelsällskap

RS Feva. Foto från klassförbundet Foto: Henlik Lång

Optimistjolle. Regionskval på Ekoln 2009 Foto: Klas Elwinger

Optimistjolle. 
Ivar Steffner vid Junior-SM 2012 i Helsingborg. Foto: Peter Steffner

E-jolle, Optimistjolle, Laser, 29-er, RS Feva.  
Junior-SM i Vänersborg 2009.  Foto: Charles Ley

Anmälan: 
http://www.svensksegling.se/SSFtav-
lingar/JuniorSM/Nyheter/valkommen-
tilljsm2017/
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USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. 
Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast 
kran med lyftkapacitet på 5 ton, el och vatten. 

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 
KV 2 Ulrik Eriksson 
 018-50 98 89; 076-502 32 08
KV 3 Jan Pettersson  
 018-50 44 07; 070-911 93 02
KV 4 Thomas Wärngren (vice varvschef )
 018-32 62 39; 018-68 31 14 
KV 5 Erlendur Karlsson 
 018-32 03 09; 070-413 26 99 
KV 6 Abel Soto 
 018-50 21 05; 073-997 57 95 
KV 7 Mahan Stanley  
 018-42 59 06; 073-694 46 69 
KV 8 Tomas Candert 
 018-32 02 64; 070-578 78 84 
Ansvarig Miljöstation: 
Thomas Wärngren
 018-32 62 39; 018-68 31 14
Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Kvartersbasar

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2017

Märkning
• Alla uppställningsanordningar måste vara 

märkta med namn och aktuellt telefon-
nummer väl synligt. Märkningen är en sä-
kerhetsåtgärd för medlemmarna om något 
skulle hända, och inte minst viktigt för att 
underlätta städning/vår och utställning/
höst.

• Omärkta, kvarvarande  master kom-
mer efter 19 sept att lyftas bort för ev 
skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet 
måste vara märkta med namn och telefon-
nummer. Spridare skall vara avmonterade. 
Inga master får ligga kvar på bockarna 
utanför mastskjulet. De bör flyttas snarast 
möjligt.

• Varvsgruppen kommer att genomföra en 
besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara då-
liga, kommer ägaren kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande 

av vinkelslip på varvet gäller reglerna 
för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice 
varvschef före igångsättande. Glöm ej 
brandsläckare.

• I båtarna får under varvsperioden ej för-
varas: gasoltuber, lösa dunkar med bränsle 
(diesel, bensin etc) eller andra lättantänd-
liga vätskor. Tänk på brandfaran.

• Används värmefläkt i båten skall den vara 
bevakad vid användning och får inte läm-
nas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall använ-

das för olja och glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta 

batterier till återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver Du el i större omfattning. Kon-

takta varvschefen för ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på lis-

torna i pärmen som finns i klubbhuset.

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet:

Sjösättningsdagar våren 2017
Kvarter 2, 3  28 april  kl 12:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3  29 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  30 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  6 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 5  7 maj  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  9 maj  kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8  10 maj  kl 15:00 - 19:00

Varvsstäd
15 maj kl 18:00-21:00
Obligatorisk närvaro.

      Reservation för eventuella ändringar som vi ej råder över.

Det går  inte att sätta ett exakt klockslag när sjösättningen skall 
ske vilket gör att båtägare skall finnas på varvet i god tid före an-
givna ungefärliga tider. Detta för att ingen väntetid för kranen 
skall uppstå.

Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än din egen. 
Av och till behöver även du hjälp.

Sjösättningsrampen bör ej nyttjas under sjösättningsdagarna.

För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp-
ställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ord-
ningsregler för varvet.

OBS

Anslagstavla
Tider för respektive kvarter 
vid sjösättning och upptagning
sätts upp på anslagstavlorna 
ca 2 veckor före.

USS plan är att hela Skarholmenområdet söder om Vårdsätravägen bör reserveras och utvecklas som friluftsområde med marin inriktning.
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Omläggning och nyproduktion av

Papptak  •  Tegeltak 
Takmålningar

Kontakta oss för mer information!
Fria kostnadsförslag!

018 - 30 07 37  •  0707 - 27 84 90
Box 359, 751 06 Uppsala

Tel 018-383055
Väg 255 10km  
s. Uppsala

onsd-fred 12-18
lörd 10-15

Låt dig överraskas
av vårt breda sortiment av kvalitetskläder t.ex

SvD fredag 18 mars 201126 UTRIKES

Inaria inredning Walk-in-closet

Ge oss inte dina aktier.
Ge oss bara !

(Du kan få mer än du tror tillbaka.)

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. 
Det gör de i Aktiegåvan.

Du skänker utdelningen på dina privata 
aktier till en eller flera av 36 utvalda, noga 
genomlysta ideella organisationer. Du kan 
också skänka utdelning från fåmansbolag.
En tusenlapp som skulle gett dig 700 
kronor efter skatt, blir 1.000 starka kronor 
för organisationen – som är skattebefriad. 

Din egen vinst kan bli mångfalt större. 
Du styr nämligen pengarna till den ideella 
verksamhet eller forskning som du vill 
stärka. Vem vet, du kanske själv får glädje 
av din insats i framtiden? 

Gå in på aktiegåvan.se idag, läs mer 
och hjälp oss hjälpa! 

Välkommen att låta din utdelning arbeta 
smartare!

Fredrikslund ligger 
längs väg 255, 10 km 
s. Uppsala

Tel: 018-383 055
Ons-Fre: 12-18

Lör: 10-15

stort sortiment från

VÅRNYHETER

Fredrikslunds Gård
www.fredrikslund.se

Fr

Östermalms Saluhall 08-662 45 79. Söderhallarna 08-644 40 40. Täby Centrum 08-638 05 38. Vaxholm 08-541 334 66. Nacka Forum 08-718 56 00. Hötorgshallen 08-10 24 72. Butik & Brasserie 08-300 300. melanders.se

Färska räkor 18:-/hg
Blåmusslor 55:-/nät

Hårda strider i Libyen
Kriget i Libyen rasade i går 
 vidare på två fronter. Rege-
ringsstyrkorna gjorde ett nytt 
försök att inta staden Misrata 
i västra landsdelen. Samtidigt 
fortsatte striderna att vara hår-
da i Ajdabiya i östra Libyen där 
oppositionen vägrar kapitulera.

Regeringsstyrkorna har sedan 
fl era dagar omringat Misrata, 200 
km öster om Tripoli och landets 
tredje största stad med 300 000 

invånare. Men Gaddafi s män har 
haft svårt att göra effektiva in-
brytningar i staden, som fort-
farande hålls av rebellerna.

I onsdags uppgavs att rege-
ringsstyrkorna tagit kontroll över 
Ajdabiya och att vägen låg öppen 
mot oppositionens huvudfäste 
i Benghazi. I går kom dock rap-
porter om fortsatta strider och 
det fanns ingen tillförlitlig infor-
mation om vilka som hade kon-
trollen. Flygplan inledde också 

beskjutning av Benghazis fl yg-
plats, minst ett regeringsplan ska 
ha skjutits ned.

Sent igår kväll inleddes den 
första debatten i FN:s säkerhets-
råd där ett förslag om fl ygför-
bundszon diskuterades. USA är 
nu positivt till detta, medan Kina, 
Ryssland och Tyskland har ut-
tryckt tveksamhet.

JAN BLOMGREN
08-13 52 60, jan.blomgren@svd.se

Iran skickade upp 
raket i atmosfären
Iran uppges ha fyrat av en ny  raket 
till en höjd av 12 mil i atmosfären, 
med en kapsel som kan hysa en 
apa. Omvärlden anar  militära 
 motiv bakom Irans rymd- och 
kärnkraftsprogram, men Iran 
 säger sig ha fredlig avsikt.

Enligt den statliga nyhets-
byrån Irna avfyrades Kavosh-
gar-4 (”Utforskaren”) i tisdags 
och uppnådde sin avsedda höjd, 
varifrån den kunde skicka 
 information till forskarna.

Omvärlden är föga förtjust 
i kombinationen av Irans    -
rymd- och kärnkraftsprogram, 
som man tror kan möjliggöra 
uppskjutandet av långdistans-
raketer med kärnvapen. 

TT-AFP-REUTERS 

Renare luft 
i Köpenhamn

Det har blivit hälsosam-
mare att andas in den 
danska huvudstads-

luften i Köpenhamn. 
Mellan 2002 och 2010 har 

 föroreningarna av små partiklar 
i luften minskat med runt 
50 procent, visar preliminära 
 resultat från mätningar som 
gjorts vid HC Andersens 
 boulevard – en av Danmarks 
mest trafi kerade gator med 
60 000 bilar varje dag.

De små partiklarna misstänks 
vara särskilt hälsofarliga och 
öka risken för hjärt-och 
 kärlsjukdomar, kronisk bronkit 
och lungcancer. TT-RITZAU 

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40

USS aktiviteter under året
Här visas alla aktiviteter som återkommer år från år

Våren Anm Tidpunkt

Vakt- och aktivitetslista 1 januari 12:00 Jan - dec

Styrelsemöten 10 ggr/år Jan - dec

Expedition Onsdagar 19-20  
se datum på hemsidan 

Jan - dec

USS-Aktuellt Nr 1 Feb

Båtmässan Älvsjö Mars

Årsmöte Årsmötet hålles mellan 
15/2 – 15/3 

Feb - Mars

Solskensgrill Klubbhuset Mars

USS-Aktuellt Nr 2 April

Hjertmans Klubbdag April

Sjösättning Flottsundsvarvet April - Maj

Kvällssegling  Tisdagar & Torsdagar April - Juni

Segling 606 för 60+ Onsdagar (damer & 
herrar) 

April - Juni

Medlemsmöte Två ggr/år (maj & 
november) 

Maj

Sjölekis För ungdomar Juni

Öppen Hamn Uppsala Hamn 6 Juni

Vår-Eskader Uppsala - Klinten Juni

USS-regattan 606, Nepp, IF, Starbåtar, 
Finn 

Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni

Gubb- & Gum-segling Midsommardagen vid 
Klinten 

Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna (1 vecka) Juni/Juli

Klinten-läger Seglarläger för ungdomar Juni/Juli

Hösten Anm Tidpunkt

Kvällssegling  Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept

Segling 606 för 60+ Onsdagar  
(damer & herrar) 

Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug

Surströmmings-skiva På Klinten Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug

Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 
Klinten 

Sept

USS-Aktuellt Nr 3 Sept

Upptagning Flottsundsvarvet Sept - Okt

Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år  
(maj & november) 

Nov

Veteraner Julbord Dec

USS-Aktuellt Nr 4 Dec

Lucia-PUB Pub Dec
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Vi hade sett den lilla bojen söder om den stora stenen mitt i 
viken när vi cirklade runt (den var verkligen liten, brun och såg 
mest ut som en bortslängd fotboll) och förstod att något marke-
rade den så vi höll oss på avstånd när vi vände fören mot utgång-
en. Just när vi skulle glida ut ur hamnen fick vi möte med en 
jättestor segelbåt som inte såg ut att ha någon tanke på att vända 
så rorsman slog snabbt i backen och väntade tills den passerat. 

När vi sedan skulle ta oss iväg igen fick vi nog lite bråttom och 
märkte inte att vi drivit en aning i sidled så den bruna lilla bojen 
skymdes av fören. Resultatet blev förstås att vi gick emot den 
sten som bollen, förlåt bojen, varnade för.  Smällen blev inte 
särskilt dramatisk då vi inte fått upp just någon fart så vi mutt-
rade bara några väl valda ord oss emellan, tittade oss omkring, 
undrade om någon drog ett streck någonstans (känslan var lite 
Stig-Helmersk där) och tuffade ut ur hamnen.

Ankra och mysa
Vi hade sett ut en fin liten naturhamn på Läskär någon distans 
bort och där fanns det en perfekt plats vid en lagom sluttande 
klippa så vi ankrade för natten. Barnen och pappan tog ett dopp 
och mamman hittade sin bok och allt var frid och fröjd. Trevliga 
båtgrannar var det också. 

Efter badet kommer plötsligt yngsta barnet upp och säger att 
mattan nere i båten är alldeles blöt. Det kändes plötsligt inte så 
mysigt längre och två vuxna kastar sig ner i båten för att under-
söka saken. Jodå mattan var genomdränkt och kölsvinet fullt av 
vatten. På med länspumpen men bara för att inse att det sakta 
fyllde på igen. 

Pappan hoppade i vattnet för att inspektera men kunde inte se 
något påtagligt fel. Vi kunde bara konstatera att vattnet fortsatte 
rinna in. Nästa steg blev att skruva loss durkarna och nu kunde 
vi se att vattnet rann in någonstans ifrån som borde motsvara 
kölens bakkant men det gick inte att se själva läckan. Det var 
inte värre än att länspumpen kunde hålla det borta men då vi 
fortfarande inte visste vad felet var så vi vågade inte lämna den 
trygga klippan på egen hand. Det var nu orden yttrades:  
” Nä, nu måste vi nog ringa Sjöräddningen.”

Sagt och gjort. Mamman plockade upp telefonen och ringde och 
när barnen just hunnit få lite mat mitt i kaoset gled RS Nynäs-
hamns båt, Rescue Marc Wallenberg JR, in i viken. Det kändes 
väldigt bra att se dem!

Torrsättas
Räddningsaktionen började med att vår båt förtöjdes längs med 
räddningsbåten medan de erfarna sjöräddarna kontrollerade si-
tuationen.  I det läget hade vi kunnat tappa hela kölen utan fara. 
Vi satt väl förankrade och Rescue Marc Wallenberg JR var utrus-
tad med enorm pumpkapacitet om det hade behövts. När situa-
tionen säkrats kunde vi börja överväga alternativen. Vi var alla 

överens om att vår båt måste torrsättas men att som det verkade, 
kunde vi klara oss med egna länspumpar. Sjöräddarna ringde 
några samtal och det blev bestämt att de skulle ta oss på släp och 
bogsera oss till Nynäshamn och Nynäshamns Segelsällskap. 

Sagt och gjort, bogsertrossen 
kopplades och en ur besätt-
ningen hoppade över till oss för 
att hålla koll på läget. Det var 
dessutom en mycket pratsam 
och trevlig man som kunde allt 
om de vatten vi passerade, hans 
närvaro gjorde situationen lite 
avdramatiserad vilket kändes 
väldigt bra. Vi var glada för att 
vi hade ordning på flytvästarna 
och nya sjökort, där behövde vi 
inte skämmas i alla fall. 

Efter en lite spännande men 
odramatisk bogsering anlände 
vi till Nynäshamns Segelsällskap 
där vi var väntade. Sjösättningsvagnen stod i vattnet och vi hann 
knappt hoppa av båten innan hon var uppe. Väl på land kunde 
vi se att det fanns i skada i kölens bakkant men vi förstod fortfa-
rande inte hur den kunde orsaka en sådan vatteninträngning. 

Klockan var 
vid det laget 
ganska mycket 
så när båten 
fick en plats 
på varvsplanen 
med stadiga 
stöttor beslöt vi 
att stanna kvar 
i båten och 
sova på saken.  
Just där och då 
kändes det inte 
alltför muntert 
men vi satt i 
alla fall inte i 
sjön.

Nä, nu måste vi nog ringa Sjöräddningen!
Äventyret började vid en vacker ankringsplats på Ringsö, Västerfjärden där vi vaknade och funderade på 
vilket mål dagens etapp av semesterseglingen skulle få. Efter ett kort familjeråd beslutade vi att gå till 
Landsort, något som skulle få oväntade följder eftersom vi inte riktigt tänkt på att vi hade en bit dit. Det 
var förstås proppfullt i hamnen när vi kom fram och vi beslöt oss snart att gå därifrån.
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Dag 1 på varvsplanen
Dagen därpå kunde vi börja inspektera skadan, det var en 
ganska rejäl spricka i plasten och vi började misströsta för 
hemfärden. 

Steg ett blev att ringa försäkringsbolaget där vi snabbt fick en 
väldigt bra kontakt med skaderegleraren och sedan var det bara 
att börja ringa runt för att försöka hitta någon som kunde repa-
rera skadan. Nu var det ju mitt i semestertiden så det närmaste 
vi kom var antingen ett varv vid Åkersberga eller ett på mälar-
sidan av slussen. Eftersom båda låg så långt bort skulle vi bli 
tvungna att få till en tillfällig lagning om vi inte ville åka lastbil 
hem. Efter flera samtal med skaderegleraren och skickande av 
bilder kom vi fram till att bästa lösningen var att göra en tillfäl-
lig lagning själva. 

Det var nu vi upptäckte att vi 
inte kunnat hamna på en bättre 
varvsplan. Bredvid oss låg näm-
ligen en annan segelbåt, en 
Reve des Tropiques på 43 fot. 
Båten ägdes av Anna och Bru-
no, ett franskt par som byggt 
sin båt själva och haft den som 
sitt hem de senaste 10 åren. De 
skulle nu flytta iland och rus-
tade båten inför en försäljning. 

Till båtaffären
De hade också en husbil och 
erbjöd direkt skjuts till båtaf-
fären i stora hamnen. (Det 
som vi senare fick höra från 
flera klubbmedlemmar var att 
skulle man ha båtgrejor var 

det bättre att åka till OK macken!). Väl framme vid båtaffären 
så var utbudet av seglarkläder, vinglas, kuddar och dylikt stort 
men i ett hörn fanns också lite för reparation av båtar. Det fanns 
polyester men ingen härdare (!), ingen fiberduk och på frågan 
om en spackelspade såg killen i affären väldigt frågande ut. Det 
närmaste någon form av reparationsmaterial de hade var ett 

”epoxy-reparations kit”. Med en inte allt för bra känsla i magen 
inhandlades den ändå. 

Våra varvsgrannar lånade ut slipmaskin och skyddsglasögon, 
någon andningsmask fanns inte så en stor sjal lindad några varv 
runt huvudet fick bli andningsskydd. Sedan vinteröversynen 
fanns en liter aceton kvarglömd i båten så vi kunde göra rent 
ordentligt. När skadan  slipats upp såg vi att den inte satt i själva 
kölinfästningen utan några centimeter ut. Efter en del slipande 
och spacklande såg det rätt bra ut, men eftersom reparationen 
var på ett område som man kunde misstänka skulle svikta lite 
när båten lyftes från stöttorna kändes oddsen dåliga för att det 
skulle hålla. Vi hade gjort upp om att vi skulle göra ett försök 
att lyfta båten kommande morgon så sömnen blev orolig den 
natten. 

Dag 2 på varvsplanen
Vid 10-tiden var traktorföraren där med sjösättningsvagn och 
traktor, vid det här laget var vi rätt säkra på att reparationen inte 
skulle hålla, framförallt för att det inte var några fibrer med i 
spacklet. Mycket riktigt - det kom en liten knall så fort trycket 
på kölen försvann så det var bara att ställa tillbaka båten igen. 
Vid det här laget kändes läget lite hopplöst, och det här med 
båtsemester var inte så lockande längre. Det syntes säkert hur 
nedslagna vi var, och när vi förklarade att det enda tillgängliga i 
reparationsväg var epoxyspacklet i båtaffären erbjöd sig traktor-
föraren att hjälpa oss få tag i riktiga grejor. 

Till båtaffären - igen
Först bar det av till båtaffären igen och i dörren där mötte vi en 
annan klubbmedlem i NSS. När han fått höra historien tittade 
han upp och sa, ”Det kanske inte känns så nu men det kom-
mer att lösa sig!”, de orden värmde verkligen. Det fanns inget 
att hämta i affären idag heller, men som tur var hade vår guide 
ett privat telefonnummer till Yellow Marine som är ett litet en-
mansföretag i båtbranchen. 

Redan första kvällen fick vi reda på att han hade så mycket jobb 
att han inte varit ledig på 5 år så vi kunde inte förvänta oss hjälp 
därifrån. Han hade i alla fall polyester och härdare som han 
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kunde sälja från fat. Allt som behövdes var något att frakta poly-
estern i så det fick bli ett stopp på närmaste stormarknad för att 
köpa tomma syltburkar. Förutom polyester fick vi också lite tips 
om hur reparationen bäst skulle göras. Från våra franska grannar 
fick vi all fibermatta vi kunde behöva. 

Aldrig utan hårtork!
Traktorföraren höll på att renovera en stor stålbåt och hade 
mycket verktyg på plats så där fick vi låna vinkelslip med slip-
skivor, handskar, hörselskydd och en del annat som behövdes. 
Redan efter lunch var vi igång med sliparbetet. Efter någon tim-
mes jobb gjordes fyndet som förklarade hur den synbarligen lilla 
skadan kunde orsaka en sådan läcka. Sprickan hade öppnat en 
delaminering, ca 20 cm lång, som vattnet hade sipprat igenom. 
Skaderegleraren hade efter att han sett bilderna antytt att stenen 
troligen först träffade kölen snett och att vi sedan gick upp på 
stenen och fick en smäll till rakt underifrån, vilket delvis kan 
förklara varför vi inte tyckte vi gått på speciellt hårt. 

Med riktiga verktyg så gick det relativt enkelt att slipa bort all 
plast som delaminerat och sedan var det bara att börja plasta. 
Självklart så kom det ett åskoväder med en massa regn mitt i 
jobbet, det var bara att sitta under ett plåttak i 2 timmar och 
vänta ut det.  Den här gången var det tur att mamman envisas 
med att släpa med hårtorken även på seglingssemester! Utan den 
hade det varit svårt att få till den ändå rätt hyfsade reparationen. 

På kvällen rotade vi fram en flaska vin för att tacka våra franska 
grannar med. Det slutade med att vi blev överbjudna till deras 
båt där vi hade en väldigt trevlig kväll när de berättade om sina 
resor framförallt runt Färöarna, Shetland, Skottland och Irland. 
Den här natten sov vi riktigt bra, dels för att vi var rätt trötta 
och dels för att det nu kändes som vi hade en hel båt igen.

Dag 3 på varvsplanen
Vi hade stämt träff med traktorföraren vid 11-tiden för ett nytt 
sjösättningsförsök. Lite oro fanns för den korta härdningsti-
den men den vi köpt polyestern av hade försäkrat att det inte 
skulle vara några problem. Vi skulle dock belasta reparationen 
så lite som möjligt de första dagarna. Den här gången var det 
inga problem när traktorvagnen lyfte båten. Själva sjösättningen 
gick också helt smärtfritt. Vi låg kvar en timme vid kaj innan vi 
började gå norrut för motor. Det var perfekt seglingsvind men 
vi körde gjutjärns-genua hela vägen fram till Napoleonviken. 
Semestern var räddad för vi hann trots allt till Vasahamnen och 
vår bokade plats där så barnen fick sitt utlovade besök på Gröna 
Lund.

Så här i efterhand blev det förstås dessa dagar vi kommer att 
minnas mest av den här sommaren. Delvis på grund av alla 
bekymmer förstås men ändå mest de positiva minnena av all 
den genuina hjälpsamhet vi träffade på under dessa dagar och så 
här i efteråt går det faktisk att kanske inte skratta men i alla fall 
småle lite åt det hela.

Några lärdomar som vi fått efter detta äventyr:
• När något har hänt, tänk igenom situationen innan du tar  
 beslut.

• Olyckor händer oftast när man är stressad, ofta är det flera  
 saker som händer samtidigt.

• Se till att vara medlem i Sjöräddningssällskapet. Den hjälp vi  
 fick att avvärja en hotande situation innan läget blev akut  
 översteg vida den årliga medlemsavgiften.

• Nynäshamns Segelsällskap är en bra plats om man måste torr 
 sätta. Stort tack till alla klubbfunktionärer och medlemmar  
 som vi kom i kontakt med under dagarna på varvsplanen.

• De allra flesta människor är väldigt hjälpsamma, ta emot  
 hjälp när den erbjuds.

• Ha en god kontakt med försäkringsbolaget/skaderegleraren.

• Dokumentera (fotografera) 

• Räkna på kapaciteten på länspump/länspumparna. Det kom 
 mer in förvånansvärt mycket vatten även genom ett litet hål.  
 Vår båt kommer att göras om med större och bättre pumpar  
 till kommande säsong, även om det denna gång aldrig var  
 någon fara.

• Retas inte om någon envisas med att släpa med hårtorken i  
 sjöpackningen.

Anna Karin och Leif Theelke
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Isjaktssällskapet anno2017

Kjelle Mattson startar sin isjaktEkoln 27 december 2002 
Foto:Christer Olsson

Christer Olsson testar Kjelles DN-jakt på Ekoln Foto: Kjell Mattson

Skridskosegling. 
Är det Micke Brandt? 
Foto:Christer Olsson

December anno 2002
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U
ppsägning av ham

n- och varvsplats
B

etalning av ham
navgift

A
dressändring och ändring av båtuppgifter

O
m

 D
u inte skall använda D

in ham
nplats under säsongen eller del av säsongen, 

m
eddela U

SS snarast (det finns m
edlem

m
ar som

 ej fått ham
nplatser till sina båtar).

O
rdinarie aviseringar:

M
edlem

savgifter och ham
navgifter betalas senast den 31/1

V
arvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5

Fördröjning av betalningen m
edför att fördelning av ham

n- och varvsplatserna blir 
försenade.
A

dressändring och båtbyte skall anm
älas till U

SS. U
tskickade brev, som

 kom
m

er i 
retur, kan m

edföra att D
u m

ister m
edlem

skap, ham
nplats och varvsplats.

Se även vår U
SS hem

sida ”w
w

w
.uss.nu”

U
ppsägningsdatum

 och avgifter
H

am
nplats sägs upp senast den 1 januari.

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.
M

edlem
 som

 ej utnyttjar sin ham
nplats under säsongen skall m

eddela detta så att 
ham

nplatsen kan hyras ut i 2:a hand. D
en som

 ej har utnyttjat sin ham
nplats kan 

få betala 1 extra ham
navgift.

(D
etta är för att så m

ånga m
edlem

m
ar som

 m
öjligt skall erhålla ham

nplats).
O

m
 uppsägningarna sker senare kom

m
er extra avgifter att debiteras.

Sen uppsägning av ham
nplats

 
 

* E
j betald ham

n- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr.
 

 
* Sen uppsägning av ham

nplats t.o.m
. 31 m

ars. 
 

 
  H

am
navgift återbetalas m

inus 200 kr.
 

 
* U

ppsägning av ham
nplats, 1 april – 15 juni.  

 
 

  Å
terbetalas m

ed 1/2 avgift endast om
 ham

nplats kan hyras ut.
 

 
* Tom

 ham
nplats, som

 kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni. 
 

 
  1/2 ham

navgift återbetalas.
 

 
* U

ppsägning av ham
nplats efter 15 juni. 

 
 

  Ingen avgift återbetalas.
  

U
ppsägning av varvsplats efter 15 augusti. Ingen avgift återbetalas.

 
A

vgifterna debiteras vid påm
innelse eller vid nästa aviseringstillfälle.

Styrelsen

U
psala Segel Sällskap

Skarholm
svägen2, 756 53  U

ppsala

A
nsökan om

 ham
n- och varvsplats

För att stå i kö för ham
n- och varvsplats m

åste m
an vara m

edlem
 i U

SS.
H

am
nplatser fördelas under feb - m

ars och varvsplatser aug - sep

 H
am

nkö (senast 31/1)

 B
yte av ham

nplats (senast 31/1) Platsnr: .............

A
nge skäl: _____________________________________

 V
arvskö (senast 15/8)  

 H
ar flyttbar vagn

B
åt: Fabrikat___________________B

åtens nam
n________________________

B
åttyp: 

 Segelbåt 
 M

otorseglare 
 Segeljolle 

 M
otorbåt 

 R
oddbåt(m

otor)

SegelN
r: __________________ V

H
F Signal: ___________________

Skrov: 
 Plast  

 Trä 
 

 M
etall  

 B
etong

Längd: __________ B
redd:__________ D

jup: __________

Färg: ___________ V
ikt: __________

Försäkringsbolag: __________________ Försäkringsnr: ____________________

O
B

S! B
åt som

 har ham
n- eller varvsplats m

åste ha gällande försäkringar enl. stadgarna

U
ppsägning

av varvs- respektive ham
nplats sam

t eventuellt m
edlem

skap
Jag säger härm

ed upp:
 

 
 H

am
nplats nr:____________________

 
 

Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.
 

 
T.o.m

. 31/3: ham
navgift -200 kr åter. 

 
 

1/4 - 15/6: 1/2 ham
navg. åter om

platsen kan hyras ut. 
 

 
E

fter 15/6: ingen avgift återbetalas.
 

 
 V

arvsplats kvarter nr:____________________
 

 
Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift

 
 

 M
edlem

skap (avgift återbetalas ej) 
 

 
K

lubbnycklar bifogas:__________st

N
am

n: _____________________________Tel:__________________________

A
dress: _____________________________Postadr:_______________________

E
-post:______________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

B
ank: C

learnr.__________ K
ontonr_______________________________

D
atum

:_________________U
nderskrft:________________________________

Uppsägning - Ansökan
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Anslagstavlan

USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segel Sällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
Kontakta: <Helen Jarstad 0706-01 22 22 > <Eva Rang 0708-27 55 00>

Eller e-post: <klubbhus@uss.nu>
 Avgiften betalas till Plusgiro 27 98 47-8

Manusstopp 27 februari

Båtägare - klubbmedlem i USS

Vi tar gärna emot bidrag med 
era upplevelser på sjön i text 
och bild. Säsongen bjöd ju 
onekligen på en del dramatik 
vad gäller väder och vind. 
Dela med er till era klubbmed-
lemmar.

Redaktören

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresse-
rade  ungdomar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del  
i klubbens verksamhet.

Vill du ha mer information skicka ett mail till:  
ungdom@uss.nu - så kontaktar vi dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
ungdom@uss.nu

Köpes segelbåt

Prisvärd segelbåt köpes 
inklusive båtplats.
Allt över 28 fot är av intresse.

Daniel Olsson
0739108028
danielakeolsson@gmail.com



posttidning 
retur till:
Upsala Segel Sällskap
skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Sverige

porto betalt

Välkomna till vår nya butik! 

Güntherska Butiken
på Hörnet 

Östra Ågatan 33

Här hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters bakverk!

Östra Ågatan 33       018 - 265 55 35
#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 18:00

Lördag 
10:00 - 17:00

Söndag 
11:00 - 16:00


