
 

 

 

  

  

Protokoll 

SS SVEARNAS VÅRMÖTE 

1 maj 2022 

Tid: 14:00  

Plats: Slipen Torshälla 

 

 

 

 
  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötesordförande Josephine Härdin öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna 

(över 35 medlemmar deltog vid mötet). 

 

§ 2 Godkännande av kallelse 

 Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare 

 Josephine Härdin och Susanne Jonsson. 

 

 

§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare 

Tommy Rundin. 

 

§ 5  Fyllnadsval 

Patrik Wunderlich blir vald till kassör åt föreningen Segelsällskapet Svearna. 

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll uppläses 

Föregående protokoll upplästes och godkändes. 

 

§ 7 Rapport verksamhetsansvariga 

Rapport intendenten 

  - Vårstädning av Bubben den 14 maj, som vanligt bjuds det på smörgåstårta och kaffe.  

  - Toalett och dusch är ännu inte i gång – ett rör har spruckit och behöver åtgärdas.  

  - Rök, möbler, grill mm finns på slipen – behöver fraktas ut till Bubben.  

  - Arbete på Bubben: Mycket finns att göra, bland annat har bron till bastun har gått 

sönder, material finns. Slyröjning mm.  

  - Bli vaktmästare på Bubben i sommar, det finns vakanta veckor.  

Var med och hjälp till – gör din arbetsplikt! För mera information – kontakta Tommy 

Rundin. 

 

Det blir midsommarfirande som vanligt, info kommer. 

 



 

 

Bubben kommer att låna ut ön till Smaragdförbundet då det är SM den 28 juli. 15-20 

båtar kommer då att befinna sig på Bubben. Smaragdförbundet sköter det mesta men 

det finns tillfälle för klubben att sälja hamburgare/korv om vi vill.  

Rapport segling 

 - Onsdagsseglingarna startar vecka 21, fem seglingar på våren och fyra seglingar på 

hösten. 

 - Sundbyholmsregattan:  18-19 juni – mer information kommer. 

Axel Janssons minne och Kräftracet slås samman den 13 augusti. 

Miljö 

 - Onsdagen den 4 maj kommer miljökontoret till slipen.  

 - Sanering av båtar ska vara klart 2025. OBS! Var noga med att anmäla till Anders 

Sundström när man börjar att sanera botten! 

Rapport varvschefen  

Fredrik Birgersson (ny varvschef efter Per-Eric Billberg) berättar att sjösättningen 

pågår för fullt. Det är endast sju dagar kvar i den ordinarie sjösättningen!  

Rapport ungdomsansvarig  

Mälby: Arbete finns att göra – målning av huset pågår, trallen på framsidan av huset 

behöver bytas. Hör av er till Kalle eller Anders om ni vill hjälpa till (arbetsplikten).  

SM Elitserie, E-jolle, Mälby den 27-28 augusti. Alla är välkomna att hjälpa till! 

Rapport kassör 

Patrik Wunderlich (ny kassör efter Kenny Sjöberg) presenterar sig. Ekonom i botten 

och ny i föreningen sedan hösten -21, ser fram att kunna bidra med sin kunskap till 

föreningen. 

 

§ 8  Nya medlemmar 

Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna: 

Inga nya medlemmar. 

 

§ 9  Övriga frågor 

 - Sociala medier: Det är skapat ett medlemsforum på facebopk för alla medlemmar. 

Det är en sluten grupp för enbart medlemmar som heter ”Medlemsforum Svearna.” 

 - Vägföreningen: Var noga med att parkera bilarna så att de inte står i vägen för 

körande bilar! 

 - Sundbyholms hamn: En stor Princessbåt har kört sönder vissa bommar på 2000-

meters bryggan. 

 

§ 10  Mötet avslutas 

Josephine Härdin avslutar mötet och tackar alla för att de kom. Efter mötet bjuds det på 

kaffe med dopp.  

 

 



 

 

Vid protokollet 

 

 

Susanne Jonsson 

Sekreterare 

 

Justeras 

 

Tommy Rundin 

 

 

 


