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Välkommen till Upsala Segel Sällskap!
USS

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag över 1000 
medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 550. 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 distans-
minuter från vår hamn.

Kappsegling och ungdomsverksamhet
USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi prioriterar 
kappsegling och ungdomsverksamhet 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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Ordföranden

Ordföranden
2008 har varit ett år då det varit en hel del kontakter med Upp-
sala kommun. USS tillskrev fastighetskontoret under hösten med 
önskemål om tidsbestämning med förlängd tid av vårt varvskon-
trakt. (Nuvarande kontrakt förlängs med ett år i taget, d v s samma 
premisser som UMS och ESK har vid Kungsängen). Svaret blev 
som förra gången vi tillskrev kommunen:

Kommunen önskar ”rådighet över marken”. Detta innebär att vi i 
nuläget inte kan få något varvskontrakt som vi önskar, d v s tidsbe-
stämt till 5 - 10 år. USS kommer att fortsätta försöken med att få 
ett varvskontrakt med längre löptid.

Kommunens planering avseende Skarholmsområdet fortsätter och 
i augusti träffade USS representanter för kommunen, konsult och 
företrädare för arkitektföretaget. Arbetet har under hösten fortsatt 
vid kommunen och meningen var att en ny träff skulle ske under 
hösten. Så har inte blivit fallet utan träffen kommer att bli i början 
av februari 2009. Meningen är då att USS skall vara överens med 
kommunen avseende den detaljplan för området som kommer att 
läggas under våren. Det kan konstateras att USS har ett hamnkon-
trakt som gäller till år 2024 och detta är en fördel i förhandlings-
sammanhanget. 

USS fick rätt avseende det överklagande vi gjorde om Sjömackens 
läge även i Länsrätten. (Mackägaren överklagade Länsstyrelsens 
beslut till Länsrätten). Domen har vunnit laga kraft vilket innebär 
att macken skall flyttas. Kontakter har tagits med Stadsbyggnads-
kontoret med påpekandet om att mackens sänken vid normalvatten 
ligger på ca 185 cm djup. Sänket ligger nästan mitt emellan nocken 
på 500-bryggan och sjömacken. Det är således mycket viktigt att 
sänket också kommer bort med anledning av risken för att kölbåtar 
skall gå på sänket. USS har fortsatt kontakt med stadsbyggnads-
kontoret i ärendet.

Även 2008 innebar kappseglingsframgångar för USS:are. SM-silver 
för Conny Kjellberg och Olle Jarstad i 606-klassen och samma va-
lör för Staffan och Birgith Eklund vid SM för Neptunkryssare. Vid 
seglingar om Neptunkryssarpokalen i Piteå kom Staffan Eklund 
och Christer Ohlsson 2:a och Hans o Christina Nylund 5:a. Hans 
och Christina belade också en 5:e plats vid SM för IF-båtar med 



3Upsala Segel Sällskap

förstärkning av gasten Josef Schwan. Även Janne Pettersson hade 
framgångar med sin veteranbåt ”Rio” vid seglingar i Sandhamn och 
Saltsjöbaden.

Vid USS-regattan/Forsbergs minne kom ett 50-tal båtar till start i 
de olika klasserna. I det sammanhanget kan nämnas att Ulf Freding 
skänkt en halvmodell av en neptunkryssare som vandringspris att 
utdelas till segraren i Neptunkryssarklassen vid nämnda kappseg-
ling.

Ett ungdomsutbyte med Makedonien har kunnat genomföras tack 
vare ett bidrag på 15 000 kr från Konung Gustaf den V:s 90-års-
fond. Två ungdomar kunde under en vecka i maj besöka seglarsko-
lan i Ohrid. Återbesök skedde från Makedonien med fyra ungdo-
mar som kom till Uppsala veckan före midsommar. Det hela har 
varit mycket givande och under 2009 kommer ett fortsatt utbyte 
att ske. Även detta kommer att kunna genomföras tack vare att yt-
terliggare bidrag beviljats från Konung Gustaf den V:s 90-årsfond 

Inom alla verksamhetsområden har insatser gjorts för att Upsala 
Segel Sällskap skall vara en förening där olika intressen tillgodoses. 
Under respektive verksamhetsområden i denna ”Verksamhetsberät-
telse” finns närmare beskrivningar om vad som hänt inom USS 
under året.          

Lars-Eric ”Lasse” Söderström

   

Ordföranden
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Sekretariatet
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var totalt 1296, varav 
567 familjemedlemmar, 45 hedersmedlemmar och 257 familjer, 
med följande åldersfördelning:

Per 
13/12

Ålder Org Totalt
0-6 7-12 13-16 17-20 21-

2008 Män 20 41 53 48 692 854
Kvinnor 12 39 42 47 296 436

Org 6 6
2007 Män 16 36 55 46 664 817

Kvinnor 10 37 47 37 269 400
Org 5 5

2006 Män 14 38 58 36 635 781
Kvinnor 8 34 50 33 252 377

Org 5 5
2005 Män 10 30 0 79 614 733

Kvinnor 8 31 0 66 223 329
Org 0 0

Båtar
Vid resp årsslut har medlemmarna haft följande antal båtar:

Per 
13/12

Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar, 
övriga

Totalt

2008 325 12 221 558
2007 317 16 212 545
2006 328 14 193 535
2005 344 12 201 567
2004 329 15 181 525
2003 334 15 164 513

Sekretariatet
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Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av

Ordförande Lars-Eric Söderström Vice ordf. Mari-Ann Pettersson
Kassör Bo Anjou
Sekreterare Leif Engqvist Suppl Nils Iggström
Klubbmästare Anders Juhlin Suppl Margaretha Annerhed
Klintenchef Rune Larsson Suppl Sten Larsson
Kappseglingsan-
svarig

Någon ur 
kappseglings-
sektionen

Suppl Någon ur 
kappseglings-
sektionen

Ungdomsan-
svarig

Ulf Hedlund Suppl Någon ur ungdoms-
sektionen

Intendent Jan Lundmark Suppl Tommy Fredriksson
Hamnchef Jan Ohlsson Suppl Jan Sigmert
Varvschef Allan Pettersson Suppl Tomas Candert

Ständigt adjungerade:

Webbansvarig Tommy Gustavsson Suppl Mattias Jansson
Veteranerna Rolf Wreedh
Klubbhus värdar Siv Bykvist, Katarina Larsson
Redaktör Thomas Sütt

Möten
Årsmöte hölls den 15 mars med sedvanliga mötespunkter. Två 
medlemsmöten utöver årsmötet har hållits, ett i maj då bl a nya 
medlemmar informerades om verksamheten och där Börje Eriksson 
från Medborgarskolan berättade om deras båtkursutbud och tänk-
bara former för samarbete med båtklubbarna. Detta har medfört 
att USS under hösten 2008 arrangerat en Förarintygskurs, som 
fortsätter under våren 2009 med en Kustskepparkurs tillsammans 
med en ny Förarintygskurs.

På medlemsmötet i november beslutades om preliminär hamn-
avgift för kommande år samt diskuterades framtida verksamhet och 
prioriteringar. Efter fika höll Anders Parrow ett mycket uppskattat 
föredrag om en segling till ögruppen S:t Kildan 50 sjömil väster om 
Hebriderna. 

Sekretariatet
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Styrelsen har under året hållit 12 styrelsemöten, varav ett särskilt 
möte för budgetfrågor hölls i början av februari och ett budgetför-
beredande möte i oktober. Därutöver har styrelsen haft ett extra 
styrelsemöte i juni med anledning av att enskild medlem uppträtt 
oförlåtligt olämpligt och störande på Klinten. Expeditionen i 
klubbhuset har normalt haft öppet på onsdagar april-september 
med uppehåll under semester- och seglingstid. På allmän efter-
frågan har expeditionen dessutom haft öppet en gång i månaden 
oktober-dec.

Leif Engqvist

Sekretariatet
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Intendenturen

Intendenturen 
Klubbhuset

Klubbhusvärdar har även detta år varit Catharina Larsson och 
Siv Bykvist. Utnyttjandet av klubbhuset, under icke båtsäsong, 
har ökat. Förutom USS egna aktiviteter med olika möten, har en 
”förarbeviskurs”, med 10 kurskvällar genomförts med inhyrd lärare 
från Medborgarskolan. Svenska kryssarklubben har lånat klubb-
huset för klubbaftnar. Uppsala Racerbåtsklubb har lånat klubb-
huset vid SM-deltävling (racerbåtstävling). 

Uthyrningen för privata fester  har fortsatt att öka. Det ökande 
utnyttjandet har medfört en ökad belastning på våra klubbhusvär-
dar, vilket har kunnat lösas med hjälp av kommunens hamngrupp. 
Storstädning utfördes som vanligt under våren och fönsterputsning 
under hösten. Golvvård och service/tillsyn på avloppspumparna 
har utförts under hösten. Soffgruppen har fått nya plymåer, nya 
gångmattor har lagts in i entrén, 2 nya prisskåp har anskaffats till 
övervåningen och en ljud och bildanläggning som är under installa-
tion. Den planerade utvändiga målningen i aug-sept fick ställas in 
p g a dåligt väder. 

Vaktlokalen/Redskapsboden
Vaktlokalen/redskapsboden har målats om utvändigt och fönstren 
har kittats om och målats.

Hamnen
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städning runt 
klubbhus och i hamnen har även detta år utförts av kommunens 
hamngrupp på ett utmärkt sätt. Staketet vid klubbhuset och ut mot 
ångbåtsbryggan har återställts efter vågbrytararbetena. Ett antal 
staketstolpar vid parkeringen har reparerats efter påkörningar. Av-
loppsslangen från sugtömningsstationen har förankrats på ett bättre 
sätt med hjälp av dykare (medlem i klubben).

Sjömackens förankringar har kontrollerats (position och fritt djup 
över) med hjälp av samme dykare.

Bryggan mellan jollerampen och kappseglingskranen har höjdan-
passats för att ej skada 606-orna.
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Intendenturen

Klubbåtarna
”Busterns” läckande skrov har reparerats under våren och den har 
fått nya durkar. Båtarna har i övrigt fungerat väl under säsongen, 
dock efterlyses större försiktighet vid körning på grunt vatten för 
undvikande av propellerskador.

Under hösten fick klubben en ”ny” båt via polisens hittegodsavdel-
ning. Denna båt lämnades vid varvet hösten 2007 och anmäldes till 
polisen som upphittad. Eftersom ägaren ej hörts av övergick båten 
i klubbens ägo under hösten. Båten är i storlek liknande ”Särkin”. 
Skrovet bedömes vara i gott skick, motorn i dåligt. Vidare beslut 
om denna båts användande diskuteras vid budgetplaneringen.

Avslutningsvis
Vill vi tacka de medlemmar som ställt upp vid aktivitetsarbetena, 
även de som skrev upp sig på klubbhusmålningen som inte blev av.

Vi ser er gärna på årets planerade målning i maj-juni. Lista finns i 
aktivitetspärmen.    

Ett speciellt tack till kommunens hamngrupp som utfört de ar-
betsuppgifter vi bett om på ett utomordentligt sätt och tagit egna 
initiativ och åtgärdat sådant som vi ej sett

Nu ser vi fram mot 2009 med engagerade medlemmar som anmä-
ler sig till aktivitetsarbeten.

Jan Lundmark och Tommy Fredriksson
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Varvet

Varvet
Under årets vintermånader låg 5 betalande båtar i hamnen vid 
varvet.

Sjösättning av 269 båtar genomfördes den 26-27 april med stor 
kran och den 3-4 maj med liten kran. Kvarter 8 sjösattes 6 maj och 
8 maj. Långliggare på varvet uppgår till 4 stycken. Varvsstädning 
genomfördes den 19 maj.

Utställning av vaggor inför höstens upptagningar gjordes den 
20 september. Upptagning av 261 båtar genomfördes den 27-28 
september med liten kran och 4-5 oktober med stor kran. I antalet 
ingår 42 båtar i kvarter 8 vilka togs upp 22-23 september. Efter 
upptagningarna har kontroll av båtmärkning genomförts. Ett tret-
tiotal båtar var omärkta.

Vid såväl sjösättning som upptagning har kranfirman Binsells AB 
anlitats. Kranskötare fasta kran har varit Allan Pettersson, Tomas 
Candert och Kjell Mattsson. Under året har endast allmänt under-
håll genomförts.

Till ESK ett varmt tack för upplåtelse av varvsplats för uppställ-
ning av vagnar under sommaren. Varvet och hela USS har under 
året haft mycken värdefull hjälp med renhållning av kommunens 
Hamngrupp. Vi framför vårt varma tack.

Varvsgruppen har bestått av Tomas Candert, Jan Pettersson,  
Magnus Jansson, Peter Högström, Abel Soto,  Stanley Mahan,  
Jan Öhrberg samt undertecknad.

Allan Pettersson 



10 Upsala Segel Sällskap

Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen
USS-Regatta / Forsbergs minne

USS har i vanlig ordning arrangerat Forsbergs minne, i år förstärkt 
med Starbåtar som inte varit med under några år. Vindförhållan-
dena för tävlingen var bra med vindar på 5-7 m/s, dock i vridigaste 
laget som utmanade både tävlande och arrangörer. Startfältet sam-
lade 49 båtar som startade i fyra starter.

Regattan var samtidigt DM för 606, IF, Neptunkryssare och Finn-
jollar.

Distriktsmästare i 606 blev Conny Kjellberg USS, Mikael Brandt 
UKF i Finnjolle, Reine Svensson ESK i Neptunkryssare och Johan 
Åqvist USS i IF-båt. Segrare i Starbåtsklassen blev Tomas Lyckåsen 
HÅBS. Resultaten som helhet finns på USS hemsida.

Kvälsseglingarna
Kvälsseglingarna har i år varit bra med ca: 20 deltagare vid varje 
tillfälle. Slottsrundan däremot samlade bara 8 deltagare.

USS deltog med 4 båtar i 606-SM i Oxelösund med bra resultat.  
2:a  Conny Kjellberg/Olle Jarstad 
9:a  Mikael Gelin/Martin Jättner 
19:e Hampus Nilsson/Jonas Nilsson 
29:e Anna Bertze/Spörndly/Nyberg

Seglingar
Nepparpokalen 2008 i Piteå drog 2 USS besättningar till sig. 2:a 
kom Staffan Ekelund - Christer Olsson och 5:a Hans Nylund - 
Christina Nylund.

IF-SM, som seglades vid Dalarö hade 2 deltagare från USS Hans 
Nylund, som kom 5:a med gastarna Christina Nylund/Josef 
Schwan och Johan Åqvist 7:a med gastarna Peter Sandblom/Ulf 
Wrange.

Jan Pettersson med SK 55:an Rio deltog i Sandhamnsregattan LYS 
2008 och kom på 3:e plats.

USS deltog med 4 båtar i Neppar-SM och Staffan med gast Birgith 
kom på en hedrande 2:a plats.

Kjell Mattsson, Kurt Sjöberg och Pär-Bertil Eklund
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Klinten
Verksamhetsåret på Klinten började inte förrän båtarna var sjösatta, 
detta p.g.a. isbrist. Städdagarna i våras var det inte många som kom 
till, däremot var höstens städdagar mycket välbesökta. Under som-
maren har vi dragit ny el till bryggorna och monterat belysnings-
stolpar med eluttag. Nya elcentraler har monterats dels på stolpen 
vid toaletten och nere vid bryggan. 

En del av lövträden har fått någon sjukdom och dött, vilket med-
fört att vi tagit ner några träd medan 6 - 7 träd står på tur att sågas 
ner i vinter. I övrigt så har flytbryggor och möbler flyttats ut  på 
våren och in för vinterförvaring på hösten, förutom bastubryggan 
som nu ligger på varvet för renovering.

Rune Larsson

Klinten
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Hamnen

Hamnen
Vassklippning har utförts av Anders Öström 2 gånger. 

Stegar har placerats ut på bryggorna. 

Ny pålning vid vågbrytaren har kommit till. 

På grund av utebliven is blev det inga akterstolpar bytta. 

Oljning av 100, 200 och 300-bryggan har utförts.

Jan Ohlsson och Jan Sigmert.
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Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har sex  606-båtar som betingar ett värde av to-
talt ca 350 000 kr. Tre av dessa är kappseglingsmässigt konkurrens-
kraftiga och de övriga är att betrakta som segelskolebåtar. Sektionen 
har också sju inmätningsbara optimistjollar och åtta optimistjollar, 
som är att betrakta som segelskolebåtar. Optimisterna betingar ett 
totalt värde av ca 150 000 kr. 

Samtliga båtar användes inom ramen för USS:s ungdomsaktivite-
ter. Vid aktiviteterna görs ingen skillnad vid användandet mellan 
segelskolebåtar, kappseglings-606 eller inmätningsbara optimist-
jollar.   

Båtarna används inte bara vid seglingar som är ledda av ungdoms-
ledare utan även i mycket stor utsträckning av våra ungdomar för 
egna aktiviteter, exempelvis då man på eget initiativ tävlar, tränar 
eller på annat sätt idkar segelsport. Optimistjolle kan även tas med 
av ungdom under semester med föräldrarna, vilket också utnyttjats. 

Vårens aktiviteter har även i år följt tidigare års förberedelser inför 
seglingssäsongen. Planering av kurser och kvällsseglingar har i stort 
sett utförts av ungdomsledarna själva och med visst stöd av de 
vuxna i sektionen.

I början av maj månad inleddes ungdomsutbytet med Makedonien 
genom att USS skickade två instruktörer till Ochrid, Anna Bertze 
(USS) och Linn Johansson (UKF). Medel till resan söktes genom 
ordf. Lasse Söderströms försorg från Gustav V:s 90-årsfond.

Årets upplaga av John Deere Forestry Cup genomfördes i början 
av maj. Sämre väder och bristfällig annonsering gjorde att startfäl-
tet inte nådde upp till tidigare års nivå. Arbetet på sjön sköttes av 
kappseglingssektionen och på land av ungdomssektionen, sekreta-
riat och grillning.

Kvällsseglingar tisdagar och torsdagar har under för- och sensom-
maren letts av ungdomsledarna.

Det fördjupade samarbetet med UKF ledde till gemensamma trä-
ningskvällar under sensommaren.
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Ungdomssektionen

Veckan före midsommar genomfördes kurser för 606-seglare och 
optimistseglare i form av dagläger.

Under denna vecka hade klubben besök av fyra makedonska ung-
domar som deltog i USS kurser samt UKF´s seglarskola. Aktiviteter 
ordnades också av värdfamiljerna Bertze och Johansson, grillkväll i 
USS klubbhus samt ett Stockholmsbesök. Allt mycket uppskattat 
av ungdomarna.

Årets Klintenläger ställdes in pga för få anmälningar.

Vid höstens medlemsmöte delade ordförande Lasse Söderström ut 
följande priser: 
Flitpriset:  Maria Thuresson 
UKF:s vandringspris:  Anna Bertze

Staffan Eklund-Christer Olsson-Gunnar Bolins Pengapris tilldela-
des Maria Thuresson, Matilda Tochterman och Rebecca Simson.

Ulf Hedlund
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Klubbmästeriet

Klubbmästeriet 
Klubbmästeriet har under 2008 svarat för inköp och kokande av 
kaffe vid styrelse- och medlemsmöten.

Dessutom:

• Svarat för förtäring vid årligt budgetmöte i klubbhuset

• Välbesökt årsmötespub

• Ordnat och genomförande av ”Solskensgrill” på USS altan 
mot sjön.

• Spontan sjösättningsgrill vid varvet.

• Rosersbergseskadern samlade i år 2 båtar! Konceptet kommer 
inför nästa år att omarbetas och få en helt annan utformning. 
Målsättningen är minst 10 båtar, gärna fler.

• Midsommar och Kräftköret genomförs av andra än klubbmäs-
teriet

• Eskader uppför Fyrisån. ”Öppen båt” och kaffebjudning 
uppskattades av många. Återfärden skedde i samlad tropp till 
Klinten där gemensam aftonförtäring fick avsluta eskadern.

• Sedvanlig Luciapub för ca 50 personer

• Jultallrik med småvarmt till Hamngruppen

• Jul-landgång vid styrelsens sista möte för året

Ett extra varmt tack bl a till Beryl, Allan, Kina och Hamngruppen 
som ställt upp vid behov.

Anders Juhlin
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Bryggvakten

Bryggvakten
Bryggvakten – 2 personer varje natt – har omfattat tiden 26 april 
till 4 oktober, klockan 09.00 - 05.00.

Endast fem personer har glömt eller missat sin vaktnatt och tre har 
genomfört två straffnätter under 2008. Resterande två personer 
genomför sina straffnätter under 2009. Anledningen är att mis-
sarna skett i slutänden av 2008 och att det inte funnits vaktnätter 
att sätta in som straff. Ingen kommer undan!

Sex vaktnätter har dessutom inte varit besatta p.g.a. administrativt 
schabbel inom vår organisation. Att så få personer missar sin vakt 
får ändå tillskrivas den ordning och reda som kännetecknar det 
nutida USS-styret. Bosse Anjou har bra kontroll på alla byten som 
sker under året och hut det påverkar den slutliga vaktkommende-
ringen. Före Bosses tid i styrelsen hade vaktchefen ett mer vildvuxet 
material att kommendera efter.

Bland vaktrapporterna som vakterna lämnat efter sig kan vi som 
vanligt se att belysningsmasterna i hamnen har varit behäftade med 
allehanda fel. Styrelsen kommer under 2009 att satsa på en om-
byggnad av belysningen till ett system med nya master och armatu-
rer som är avsevärt billigare i drift.

Några båtar har fått sina förtöjningar förbättrade av bryggvakterna 
och en båt , som varit nära att sjunka, har länsats.

Eftersom jag vid årsmötet avgår som vaktchef, efter 33 år på pos-
ten, får jag tacka för mig och hoppas att den nye vaktchefen, vem 
det nu blir, kommer att trivas lika bra som jag har gjort med äm-
betet. Att vi måste gå vakt är det ingen tvekan om. Den slutsatsen 
kan man dra när vi tittar tillbaka på alla de händelser som vaktrap-
porterna avspeglar.

Det har känts som angeläget med jobbet att hålla reda på kommen-
deringarna till vaktnätterna. Samtidigt som man i egenskapen av 
vaktchef får lära sig alla undanflykter som finns när försummande 
vakter skall förklara sig. Om ni bara visste hur uppfinningsrika 
medlemmar vi har och hur lätt det är att ifrågasätta, och bemöta, 
alla sagor man får höra.

Ingemar Nilsson
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Veteranskepparna

Veteranskepparna
Veteranskepparna har under året träffats några gånger. En återkom-
mande sammankomst är vårt välbesökta julbord.

Det är trevligt att så många kommer för att träffas och äta. En 
annan välbesökt sammankomst är vår bussresa till båtmässan i 
Stockholm.

Tyvärr var vi nödsakade att ställa in en grillträff och att följa kvälls-
seglingen, för att deltagarantalet var för litet, men vi kommer igen 
och hoppas på större anslutning 2009.

Titta gärna i UNT under klubbarna där vi kommer att meddela oss 
för kommande trevliga sammankomster.

Rolf Wreedh
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Webbgruppen

Webbgruppen
Efter många års förtjänstfullt arbete med USS:s hemsida har Chris-
ter Olsson avgått som webbansvarig. Som efterträdare och webban-
svarig utsågs Tommy Gustavsson. 

För att fördela arbetsuppgifterna så har en webbgrupp tillsatts:

Webbansvarig  Tommy Gustavsson

Suppl Webbansvarig Mattias Jansson

Webbredaktör  Regina ”Ina” Ledung

Webbredaktör  Gunnar Herlitz

Programmet Orion, som Christer Olsson har framställt, har under 
året används för framställning och ändringar av USS:s hemsidor. 
Det kommer att används fram till att det nya systemet är realiserat.

Under året inledde Tommy, tillsammans med USS:s styrelsen, ett 
arbete med att skapa en ny struktur på hemsidorna, vilket blev 
färdigt i slutet av året. Implementationen kommer att ske under år 
2009. 

Det system som valdes var Riksidrottsförbundets IdrottOnline som 
använder programvara Episerver. IdrottOnline har anpassat syste-
met för idrottsklubbar med skiftande slag av uppgifter och använd-
ningsområden. I det nya medlemsregistret finns grundläggande 
funktioner inkl etikettutskrifter, hantera e-post och i framtiden 
kommer till exempel även funktioner för automatisk uppdatering 
av adresser, utskick av e-post och koppling till faktureringssystem. 
Administration av LOK-stödsredovisning ingår också i systemet. 

Tommy Gustavsson
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Styrelsen för Upsala Segel Sällskap

Lars-Eric Söderström   Mari-Ann Pettersson 
Ordförande   Vice ordf.

Bo Anjou  Leif Engqvist 
Kassör   Sekreterare 

Anders Juhlin   Rune Larsson 
Klubbmästare   Klintenchef

Kjell Mattsson, Kurt Sjöberg och Pär-Bertil Eklund  Jan Lundmark 
Kappseglingsansvariga  Intendent 

Jan Olsson  Allan Pettersson 
Hamnchef   Varvschef 

Ulf Hedlund  Ingemar Nilsson 
Ungdomsansvarig  Vaktchef 

Rolf Wreedh  Tommy Gustavsson 
Veteranskepparna  Webbredaktör

Styrelsen för Upsala Segel Sällskap
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