Välkomna på årsmöte i XSS
Pga COVID-19 har vi i år beslutat att hålla Årsmötet på Distans via
TEAMS. Årsmötet hålls torsdagen den 24 februari kl 19 00. För
uppkoppling på mötet se info i kallelsen till mötet som medlemmar
skall ha fått. Om ni inte fått kallelse kontakta oss på info@xss.se eller
telefon 0760-382 880.
Program:
 Årsmöte
 Prisutdelning
OBS! Anmälan görs på mail till info@xss.se senast 17 februari.
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Kallelse till årsmöte i De tio öarnas segelsällskap 2021
Datum: torsdag den 24 Februari 2022

Plats: Via TEAMS kl 19.00

DAGORDNING
§ 01 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 02 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 03 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 04 Fastställande av dagordning.
§ 05 Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt vara rösträknare.
§ 06 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
§ 07 Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionernas förvaltning.
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 09 Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsen föreslår bibehållande till 500 kr för senior- och familjemedlem och 250 kr för junior
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 11 Val av (i förekommande fall)
a) ordförande för en tid av 2 år.
b) en till sju ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
§ 12 Val av sektionsledamöter
a) Kölbåtssektionen
b) Seglarskolesektionen
c) Jollesektionen
d) Aktivitetssektionen
e) Anläggningssektionen
§ 13 Inkomna förslag
§ 14 Övriga frågor
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Hönö 15 Januari 2022
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Verksamhetsberättelse
2021
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Verksamheten 2021
Sommaren 2021 hade många fina dagar för segling och båtliv vilket gynnade klubben som
genomförde verksamheten i enlighet med uppsatta planer. Deltagandet på föreningens
aktiviteter var bra.
Seglarskolan bedrevs under veckorna 25, 26, 27 och 32, 33 och alla veckor var nära
fullbokade. Totalt engagerade föreningen 8 ledare som undervisade 75 elever. Huvudledare
var Amandus Ölnes och Maximilian Esst. Både barn och föräldrar var nöjda med årets insats.
Stort tack till alla ledare!
Öckerö Shorthanded Race genomfördes under 2021 med 55 anmälda båtar. 2021 kunde vi
utföra arrangemenget på vanligt sätt. Middagen på SeaSide kunde hållas i normal tappning
vilket blev väldigt uppskattat efter alla restriktioner pga COVID -19.
På XSS klubbmästerskap på tisdagar har det seglats 12 seglingar för kölbåtar och 9 för
Finnjollar. I år segrade Carl Fjällman/Jonas Kaspersson i kölbåtsklassen och Gösta Eriksson i
Finnjolleklassen. Grattis!
Under verksamhetsåret har föreningen lyckats få in totalt 40 000 kronor i sponsorintäkter. Vi
tackar för bidragen som ger XSS möjlighet till utveckling.
Vi har dessutom erhållit ett bidrag på 190 000 kronor, ett arv vi blivit tilldelade via Fjällmans
Juridik att användas inom vår ungdomsverksamhet.
XSS grundläggande ambition att väcka intresset för segling bland barn och ungdom i Öckerö
kommun kvarstår.
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Uppfyllande av verksamhetsplan 2021
XSS sammanlagda verksamhet har fortsatt haft en bra utveckling. Seglarskolan blev fullbokad
liksom Öckerö Shorthanded Race där de 55 platserna bokades relativt snabbt. Till
klubbmästerskapet för kölbåtar har vi bibehållit deltagarantalet medans det inom
Finnjollegänget ökat med flera båtar.
Ungdomsverksamheten som är ett prioriterat område har under året avlönat 8 ungdomsledare
och utbildat ungdomar genom 75 utbildningplatser i segling och båtkunskap.
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Ekonomi 2021 (Resultat- och balans –räkning i slutet av denna rapporten)
Det ekonomiska resultatet för året slutade på + 172 113 kr (+ 2 213 kr föregående år).
Resultatet påverkas självklart positivt av det ovan nämnda bidraget på 190 tkr. Vi har även
under året gjort inköp utav båtar som påverkat resultatet med en kostnad på ca: 56 tkr.
Föreningen har en kassa på 295 490 kr (139 977 kr IB) per 31/12 2021.
XSS BUDGET MED UTFALL, Räkenskapsår 2021, Utfall t.o.m. 2021-12-31
RESULTATRÄKNING (Belopp i kr)
SUMMA
Intäkter
Kommentar
Bud
3013 Start och anmälningsavgifter
Seglarskola 50st*1250:-, ÖSR 55st*1250:144 000 kr
3210 Sponsoring
30 000 kr
3590 Övrig försäljning
Tröjor (50*150:-), mackor, märken
3 000 kr
3810 Riktat bidrag (Öckerö Kommun)
20' för hamnavgiften 2017 o 2018
0 kr
3811 Anläggningsbidrag (Öckerö Kommun) 50% av specificerade kostnader
15 000 kr
3812 Utbildningsbidrag (Öckerö Kommun) Vid utb. av ledare
1 000 kr
3813 Anläggningsbidrag (Sv seglarförbundet) Vid större ombyggnader
0 kr
3814 Utbildningsbidrag (Sv seglarförbundet) Har aldrig sökt tror jag
0 kr
3815 Aktivitetsbidrag LOK stöd (Riksidr.förb.) Efter redovisning av ungdomsaktiviteter
3 000 kr
3816 Bingoallansen
P-A Liljedahl ansöker
3 500 kr
3817 Bidrag (Sv sjö)
För annons på hemsidan
300 kr
3819 Övriga bidrag
DF65 förbundet
0 kr
3860 Gåvor
Fjällmans dödsbo
0 kr
3890 Medlemsavgifter
Motsvarar medlemmar 2017
22 000 kr
3911 Uthyrning av lokaler
0 kr
3913 Uthyrning av idrottsanläggning
0 kr
3973 Vinst vid avyttring av maskin o invent
0 kr
3990 Övriga intäkter
Barnhusfonden
0 kr
SUMMA INTÄKTER
221 800 kr
Kostnader
Kommentar
Bud
5110 Hyra, arrende
Hyra Hedens Hamn
-12 500 kr
5120 Elkostnad
-8 000 kr
5140 Vatten och avlopp
-4 000 kr
5170 Löpande rep o und av fastighet och bryggor
-10 000 kr
5171 Större reparationer av fastighet och bryggor
Som ej ses som löpande kostnad
0 kr
5172 Större nyförvärv av/till fastighet och bryggor
Ej redan befintlig byggnad/utrustning
0 kr
5190 Övriga fastighetskostnader
0 kr
5410 Förbrukningsmaterial
Startskott mm
-4 000 kr
5411 Priser kappsegling
-8 000 kr
5420 Programvaror
-2 000 kr
5430 Kaffe, fikabröd, korv, bröd mm
-5 500 kr
5431 Inköp av övriga måltider
Seaside
-40 000 kr
5611 Drivmedel båtar
-2 000 kr
5623 Löpande reparation och underhåll av båtar
Service motorer, bottenfärg, material till jollar
-12 500 kr
5629 Övriga båtkostnader
0 kr
5910 Annonsering
0 kr
6110 Kontorsmaterial
0 kr
6150 Trycksaker
T-shirt (50st*100:- + 120st*100:-) o nummerlappar till ÖSR-23 000 kr
6224 Större reparationer av båtar
Som ej ses som löpande kostnad
0 kr
6225 Inköp av nya båtar
-3 000 kr
6250 Porto
0 kr
6310 Försäkringar
-15 000 kr
6320 Självrisker
0 kr
6410 Styrelsearvoden
0 kr
6460 Sammanträdeskostnader
Årsmöte
-10 000 kr
6530 Redovisningstjänster
0 kr
6540 IT-tjänster
One.com, Ekonomisystem, Paysson
-1 700 kr
6570 Bankkostnader
0 kr
6980 Medlems och föreningsavgifter
Västk seglarförb (4') o Sv seglarförbundet(10')
-14 000 kr
6990 Övriga externa kostnader
Aktivitet = Hamnavgift Björkö
-5 500 kr
7110 Löner till idrottsutövare och tränare Segl. sk: HL: 2500:-*5*2 + HjL 1250:-*5*2 + 6000:- + 3000:--53 500 kr
7130 Arvode till föreläsare
0 kr
7612 Utbildning idrottsutövare och tränare
-2 000 kr
8310 Ränteintäkter
0 kr
8410 Räntekostnader
0 kr
8999 Årets resultat
0 kr
SUMMA KOSTNADER
-236 200 kr
RESULTAT
-14 400 kr
Diff:
Donationer:
Exkl donationer:
Större inköp båtar/reparationer:
Exkl större inköp båtar/reparationer:

SUMMA
Utf
169 343 kr
40 000 kr
3 100 kr
0 kr
15 928 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-350 kr
0 kr
0 kr
190 393 kr
26 500 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
444 914 kr
Utf
-10 000 kr
-6 893 kr
-2 148 kr
-3 512 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-6 435 kr
-8 890 kr
0 kr
-7 000 kr
-31 750 kr
-2 499 kr
-16 125 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-26 565 kr
0 kr
-55 715 kr
-110 kr
-12 310 kr
0 kr
0 kr
-2 689 kr
0 kr
0 kr
-1 003 kr
-11 108 kr
-4 800 kr
-63 250 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-272 801 kr
172 113 kr
186 513 kr
190 393 kr
-3 880 kr
-55 715 kr
51 835 kr
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Budget 2022
Vi kommer under året göra investeringar inom vår ungdomsverksamhet och därmed använda
det bidrag vi fått till verksamheten. Därmed kommer vi att visa ett negativt resultat under
2022.

För övrigt har styrelsen verkat för föreningens mål genom;
att arrangera arbetsdagar för att underhålla samt förbättra anläggningen och båtar.
att bedriva seglarskolor för barn och ungdomar i Optimistjollar och Fevor.
att arrangera kvällsseglingar för ungdomar.
att arrangera kappseglingar för Kölbåtar och Finnjollar.
att arrangera en större extern Kölbåtskappsegling samt en för Finnjollar.
att ställa klubbens Optimister, Laser och Fevor till medlemmarnas förfogande.
I övrigt hänvisas till verksamheten inom respektive sektion.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit protokollförda styrelsemöten och utöver de här
redovisade aktiviteterna har arbetet omfattat sedvanliga rutinärenden.
Styrelsen framför sitt tack till alla och en var som stöttar vår verksamhet och därmed främjar
segelsporten.
Hönö den 15 januari 2022 // P-A Liljedahl // ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2021
Segelskolesektionen
2021 blev ett lyckat år för seglarskolan. Vi kom igång med rekryteringen av ledare
och annonsering i god tid inför sommaren. Platserna till seglarskolan fylldes snabbt
till alla veckor och eftersom vi köpt en ny feva så kunde vi släppa på ännu fler än
tidigare år. 75 platser blev det totalt med barn i åldern 8-14 år.
Sommaren 2021 var varm och med stabila vindar. Det blev förstås mycket bad, men
seglingen låg alltid i fokus. Som det tidigare året så har covid även i år varit i högsta
hugg, men det stoppar inte seglarsuget. När vi har seglat så har barnen suttit med
naturlig distans i varsin båt, och vi var noga med hygienen på land och försökte göra
så många teorilektioner som möjligt utomhus. Som nämnt så har vi köpt en ny feva
detta år eftersom vi såg möjligheten att undervisa fler barn och ungdomar.
I år fick vi chansen att lära känna några nya ledarförmågor. Vi är väldigt nöjda med
alla ledarna som ställde upp i år. Alltid med gott humör har de delat med sig av sina
erfarenheter och hållit en hög standard på skolan. De har kunnat anpassa veckans
nivå till elevernas tidigare erfarenheter.
Vi har erbjudit grund- och fortsättningskurser i främst optimist, men även
tvåmansjollen Feva. Huvudtränare var Amandus Ölnes och Maximilian Esst.
Hjälpledare var Elsa Lovén, Moa Engström, Axel Karlbeck, Fritz Karlbeck,
Hampus Fredriksson och John Brolin.

Jollesektionen
Vi har haft seglingar för jollar på torsdagskvällarna, med start v 17. Instruktörer har
det varit gott om. När det har varit för blåsigt eller väldigt regnigt körde vi lekar och
teori istället.
Tack för en fin seglarsäsong!
//Amandus Ölnes
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Kappseglingssektionen (Kölbåt + Finnjollar)
Säsongen 2021 fick vi till, för kölbåtar, 12 seglingar. För Finnjollar fick vi till 9 seglingar. I år
hade vi totalt 12 kölbåtar som kom till start. Finnjolleklassen har stadigt ökat och vi kan
fortfarande stoltsera med Sveriges klubb med flest aktiva finnjolle seglare.
Välkomna till en ny fin säsong under 2022 önskar kappseglingssektionen:
Tommy och P-A
Resultatlistor 2021
Kölbåt

Finnjollar
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Resultatlista ÖSR – Total (Extrakt utav total lista)
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Detaljerad reultat- och balans –rapport
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