
 

 

 

VÅREN 2023  



Årsmöte 28 mars klockan 19:00 

Plats: Vilsta Sporthotell 

1. Mötet öppnas, godkännande av kallelse  

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av två justeringsmän 

4. Val av två rösträknare 

5. Föregående mötesprotokoll uppläses 

6. Föredragning av styrelsens och verksamhetsgrenarnas årsrapporter för 
avslutat verksamhetsår 

7. Föredragning av revisorernas berättelse efter avslutad revision 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

9. Fråga om förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade årets resultat 

10. Fastställande av arvoden för ordförande och ledamöter i styrelsen, samt 
arvoderade funktionärer i sällskapet 

11. Val av ordförande på ett år 

12. Val av två styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av två suppleanter på 
ett år. 

13. Val av två revisorer och en suppleant på ett år 

14. Val enligt av styrelsen framlagd funktionärslista 

15. Skrivelser och rapporter 

16. Årsmötesfrågor 

17. I rätt tid inkomna motioner 

18. Nya medlemmar 

19. Avslutning 
 

Välkomna! 
Bjuds på fika. 



      

   
 

Hej alla Sveare! 
 

2023 har startat, idag är det snö igen på marken och strålande sol på 

söndagspromenaden. Med den klarblå himlen kommer man osökt att tänka på 

att det snart är båtsäsong och hur härligt det ska bli att kunna få komma ut på 

sjön och segla igen. Förra året bjöd på en extremt varm midsommar för 

ovanlighetens skull även utan regn. Då var det riktigt skönt att kunna njuta på 

Bubben och ta ett dopp emellanåt. Törs man hoppas på en lika fin midsommar i 

år? Klubben bedrev mycket fin verksamhet och arrangemang som ni kan läsa mer 

om i de ansvarigas egna inlägg. Svearna har varit ute och tävlat och nått flera 

framgångar. Vi har ett jättefin slip som sköts fantastiskt. Det finns mycket att 

vara stolt över. Så även om vi kämpar lite med ekonomin och fortsatt behöver 

arbeta med att den ska fungera över tid med kommande behov av investeringar 

så är känslan när vi ses att vi ordnar detta tillsammans. Roligt också är att vi fått 

flera nya medlemmar med intresse för klubben. Det behövs alltid ny energi i en 

förening som ju inte kan existera utan medlemmarnas engagemang. Inför det 

kommande verksamhetsåret kommer jag att tacka för mig som ordförande och 

när jag nyss hade kontakt med valberedningen så fanns ingen ny kandidat på 

förslag. Ta chansen och driv Svearnas fortsatta utveckling tillsammans med en 

delvis ny styrelse! Hör av dig till Pia på 0706480211 bums, du som funderar. Du 

behövs! Jag vill passa på att tacka för förtroendet under de år jag nu suttit och 

önska nya styrelsen lycka till.  

 

 //Josephine Härdin, ordförande  

 
 

………………………………………………………………………… 
Segelsällskapet Svearna 
Box 240 
631 03 Eskilstuna 
Bankgiro 708–3108 
Swish 12 33 638 343 
svearna@svearna.nu 
http://svearna.nu 
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Varvet 
▪ säsongen 2022 

Varvsverksamheten har under 2022 flutit på bra. Vi har tappat en del båtar 
men några nya har också kommit till. Vintern 22/23 har vi en beläggning på ca 
85 % av våra 188 tillgängliga platser.  

Under året har vi i varvskommittén och andra frivilliga rensat/städat området, 
hållit det i allmänt funktionsdugligt skick samt naturligtvis lagt i och tagit upp 
båtar.  
Härmed tackas alla för sina insatser under året.  

Då vi har en del potentiella större inköp inom ett inte alltför stort tidsspann 
kommer som beslutades på höstmötet avgiften att höjas en del till nästa 
säsong. Vi har även tagit ett beslut att mäta hur stor yta täckningar egentligen 
tar upp. Detta eftersom det troligen är så att en del som tex tagit över 
båttäckningar från medlemmar som bytt båt eller sålt. Ytan kan i vissa fall vara 
större än vad man egentligen idag betalar för när vi använder modellen med 
båtens längd och bredd som faktor.  

Varvskommittén fortsätter att löpande se över all vår utrustning som vagn, 
hjullastare mm. Insatser från andra frivilliga kommer att behövas även under 
2023 vilket kommer utannonseras på bland annat hemsidan.  

Gällande båtbottnar har det hänt och händer en del när det gäller bland annat 
ansvarsbiten för giftfria bottnar. Det har kommit en dom som enligt den 
tolkning vi gjort betyder att det är båtägarens fulla ansvar att följa de regler 
och föreskrifter som ges från olika myndigheter. Vi kommer fortsättningsvis 
naturligtvis att bistå med och har en del regler för hur sanering ska gå till. Samt 
hjälpa till med anvisningar och förslag på olika metoder osv men själva ansvaret 
ligger på båtägaren. Det är dagar planerade där man kan få sakkunnig hjälp 
med hur processen/saneringen bör gå till så håll utkik efter de tillfällena. Vi vet 
att det är många båtar som fortfarande ska saneras och tänk då på att vi 
fortfarande administrerar tex intyg som kommer behövas i framtiden för att få 
tillåtelse att ta upp båten och förmodligen i andra sammanhang också. Så innan 
ni påbörjar sanering behöver ni ta kontakt med miljöansvarig. 

 

 
Varvsansvarig 
Fredrik Birgersson 
Tel: 076 185 33 24 

 Mail: varvet@svearna.nu 
 
 

mailto:varvet@svearna.nu


 

Bubben 
▪ Rapport 2022 

 
Det var ett glatt gäng på femton medlemmar som kom till vårstädningen.  
Alla jobbade hårt med att iordningställa Bubben inför säsongen. 
Traditionsenligt så blev det kaffe på förmiddagen och smörgåstårta till lunch. 
Efter avslutat arbete så kunde en nöjd Intendent konstaterade att klubbholmen  
nu var redo inför sommaren.  
 

 
 

 Midsommarhelgen firades som vanligt med 
att alla hjälptes åt att klä midsommarstången 
och midsommarmaten intogs på gräsmattan 
för gemensam middag, även i år med 
socialdistans. 

 
 
  
 
 
I mitten av augusti så 
drog ett oväder över 
Bubben. Ovädret drog 
ner ett 10-tal träd på ön 
men som tur var så 
klarade sig alla 
byggnader. Några träd 
som ramlade drog även 
med sig  

elkabeln på Lill-Bubben, 
så halva kabeln låg på 

bryggan och delar av 
klubbholmen blev då strömlöst. 

Efter byte av 2st säkringar i elskåpet på land och hjälp med elkabeln så fick vi upp 
kabeln  
mellan stolparna och elen var tillbaka. 

 
Under sommaren har Köpings Seglarklubb lånat Bubben och arrangerat SM för 
Smaragdbåtar. Vi har även fått besök av eskader från Kungsörs motorbåtsklubb 



och Strängnäs Segelsällskap. Vi har fått 
mycket positiv feedback från alla för vår 
klubbholme och vårt bemötande i 
samband med besöken.  
 
Vi har i år blivit sponsrade med ett flishugg 
av Mikael Kratz företag ATIVA 
Development AB. 
 
I år var det ett litet tappert gäng på hela 
2st som kom på höststädningen. 
  
Ett stort tack till alla vaktmästare och de 
som gjort arbetsplikt på Bubben under 
året. 
Vi riktar även ett stort tack till övriga som 

inte har arbetsplikt men ändå utfört många sysslor. 
 
 

 
Ansvarig för Bubben 
Tommy Rundin 
Tele: 070–8135311 
Mejl: intendent@svearna.nu 
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Segling 
▪ säsongen 2022 

 
Ännu en säsong har passerat och en ny står för dörren, men innan vi börjar 
blicka framåt, ska vi göra en återblick. Det blev mycket tävlande, och en del fina 
resultat. Jag har här försökt sammanfatta säsongen 2022.  
Lokalt arrangerade Svearna i år tillsammans med Torshälla segelsällskap 
Sundbyholm2star. Björn Johansson 
tillsammans med Lars Bergkvist och 
Magnus Zetterström vann tävlingen, 
tätt följd av Ulf Linder och Fredrik 
Birgersson. Klubbmästerskapen 
arrangerades i år tillsammans med TSS 
- Björn och Tomas Sjöberg blev 
Svearnas nya klubbmästare. Inför 
åretsupplaga hoppas vi dock på fler 
deltagande båtar, som kan utmana 
dem. På Höstkroken var det arton 
deltagande båtar, Svearna deltog med 
tre båtar, bäst gick det för Jan 
Fogelberg som kom på fjärde plats. 

 

                                     

 

 

Sveare på havet 
Raymarine2star är en krävande 
segling, där endast två personer per båt tävlar, man seglar ca 300 sjömil, från 
Oxelösund till Visby och tillbaka med endast kortare stopp. Den här tävlingen 
har många Sveare deltagit i genom åren.       2022 deltog Fredrik Mården och 
Fredrik Edberg, de hamnade totalt på 35:e plats, av 66 båtar.                                                              

Visbypokalen är också en havskappsegling som börjar i Nynäshamn via Visby 
och med målgång i Sandhamn, här seglar man ca 150–180 sjömil. Deltog gjorde 
Ulf Lindner och Fredrik Birgersson från Svearna, de placerade sig på 35:e plats.
   Byxelkroken marknadsför sig som den trevligaste 
kappseglingen på ostkusten, den börjar i Västervik med första målgång i 
Byxelkrok, och sen tillbaka till Västervik en sammanlagd sträcka på ca 60 sjömil. 
Här deltog två båtar från Svearna med skepparna Lars Bergkvist och Fredrik 
Edberg, totala placeringar blev en 2: a plats och en 11:e plats.  

 

 



SM  

Två SM arrangerades i Mälaren, Smaragd SM arrangerades på Bubben med 
Köpings seglarklubb som arrangör, Lars Bergkvist deltog som besättningsman 
på swe 63, där Jonas Classon var Skeppare och kom på tredje plats, de fick 
bronsmedaljen. SM i Mälarbåt avgjordes på Västeråsfjärden här deltog en båt 
från Svearna i M30 klassen, Björn Johansson med besättning -han kom totalt på 

en sjätteplats. Robert Brauns deltog i M22 
klassen med sin båt Elize, och kom på 4:e 
plats. Men de var också Sveare som deltog 
som besättningsmän på olika båtar.  Bäst gick 
det för Fredrik Birgersson som var gast på 
båten Disa, i M30 klassen, och som tog 
bronsplatsen. 

Andreas och Fredrik Birgerson deltog 
tillsammans med Moa Andersson i SM för CB 
66 utanför Stenungssund, de slutade totalt på 
fjortonde plats.  

På västkusten avgjordes SM för SRS fullcrew, 
här deltog Lars Bergkvist med sin besättning, 

och placerade sig totalt på en 6:e plats. 

Fredrik Birgersson och Lars Bergkvist har segelsällskapet nominerat till 
Eskilstunas idrottsmedalj, för sina bronsmedaljer i SM. 

 
VM i shorthand var en deltävling i Gotland runt, här hade Svearna två 
deltagande båtar med paren Ulf Lindner, Fredrik Birgersson och i den andra 
båten Lars Bergkvist och Jonas Claesson. Efter en väl genomförd tävling, 
hamnade Bergkvist på 10:e plats och Lindner på 18:e plats i respektive grupp.  

 

Avslutningsvis  
För att bli en duktig kappseglare eller Nöjesseglare, krävs träning.                        

På onsdagskvällar har vi träningsseglingar på Blacken 
som riktar sig till alla, från rena nybörjare till den mest 
erfarnaste. Här seglar vi tillsammans cirka en timme, vi 
vill gärna att just Du kommer ut och seglar med oss.  

 

 Bästa hälsningar seglingskommittén  

  

 

 

 



Jollebasen Mälby  

▪ säsongen 2023 
Nu i dagarna så börjar äntligen seglingssäsongen för våra tappra jolleseglare, 
isläget är gynnsamt på Blacken och vi har förhoppning om att börja segla i 
mitten av mars. 

 
Vi har under fem söndagseftermiddagar samlats på Assemblin VS kontor för att 
genomföra Svenska Seglarförbundets Webbaserade utbildning i förarbevis i 
form av lärgrupp. Prov i förarbevis sker även det på Assemblin vid två tillfällen 
då denna utbildning samlade hela 26 medlemmar från både SS Svearna och 
Torshälla SS. Riktigt roligt att så många medlemmar tog chansen att genomgå 
utbildningen.  
Det finns även ett intresse för att gå den webbaserade utbildningen för VHF, 
eventuellt så genomför vi även den i någon form av studiecirkel men inget är 
bokat än. Vi informerar om det i de sociala kanalerna om det blir av. 
Under vintern har vi skickat några ungdomar på Seglarförbundets seminarier i 
Södertälje samt på en tjejträff på Bosön. Två ungdomar har även genomfört 
Seglarförbundets utbildning Instruktör grön. 

 
Det planeras för två seglarskolor även i år, ett dagläger i Mälby och ett läger 
ute på Lövskär. Det blir även en vuxenseglarskola i Mälby.  
Måndagsträningen drar i gång i maj. För mer datum och tider håll utkik i de 
sociala medierna och på hemsidan. 
Sörmlandscupen i jolle kommer även i år att arrangeras där vi i Mälby bidrar 
med Blackenregattan. Cupen består av tre deltävlingar och alla tre regattor 
sker efter sommaren. 

 
Det ska bli kul att återigen komma ut på vattnet och träffa alla barn och 
ungdomar som vill lära sig segling, kappsegling och sjömanskap. Så nu hoppas 
vi på fina vindar och många härliga äventyr denna säsong. 

 
 

Vi ses på sjön, 
//Kalle Hammarkvist  



Ekonomi  
 

Föregående år likt året innan gör vi tyvärr ett rätt stort negativt resultat. Vi har 

nu en likviditet som måste stärkas om vi skall klara 2023. Vi fortsätter äta vi upp 

vårt kapital och vi kommer behöva se över kostnadssidan som med dagens 

inflation fortsätter överstiga det intäkter vi har. Med det sagt bör tas i beaktning 

att jag som kassör inte hunnit ut med fakturering av arbetsplikten för 2022 och 

kommer att göra det närmaste månaden för dem som ej har fullgjort sin 

arbetsplikt. 2022 var och 2023 blir nog ett år med fortsatta kostnadsökningar där 

vi får räkna med ökade kostnader för blandanat räntor och el. Vi har också i 

styrelsen upptäckt att den vägavgift som vi skall betala till kommunen för vägen 

till varvet inte fakturerats oss i närtid och undersöker nu hur långt tillbaka i tiden 

det varit så för att göra en bedömning av konsekvenserna om hela denna nu 

obetalda kostnad lastas oss. 

 

För egen del vill jag bara meddela att det varit ett tufft år personligt där jag inte 

riktigt hunnit med denna roll på ett adekvat sätt och jag hoppas att det inte skall 

ligga resten av styrelsen till last. När jag gick in i denna roll såg det ut som att jag 

skulle få avlastning i mitt ordinarie arbete men så blev inte fallet utan jag har i 

stället fått lägga en stor del av mitt vakna dygn i det arbete jag har, (Jag jobbar 

som hyresförhandlare vilket som ni kanske förstår ett år som detta inte varit det 

enklaste).  

 

Med det sagt kommer här årets resultatrapport (bilaga 1) 

 

 
Kassör 
Patrik Wunderlich 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

För kontakt och information: 
 

 

 

Hemsida: http://svearna.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

• Medlemsforum Svearna 
• Skeppartorp Slipen 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

Segelsällskapet Svearna 

Box 240 

631 03 Eskilstuna 

Bankgiro 708–3108 

Swish 123 0565 085 

http://svearna.nu/

