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Verksamhetsberättelse för SS Fram 2016 
 
 

Styrelsen för Segelsällskapet Fram avger härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret  1/10- 2015 – 30/9  2016. 

 
 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har haft månatliga möten. Under vinterhalvåret som vanligt på expeditionen på 
Märlspiksgatan 4F, under sommarhalvåret på Rotundan på Framnäs. 
Dessutom har det hållits extra budgetmöten både på vår och höst. 
 
Efter en nedgång av antalet medlemmar 2015 (477st) var vi under 2016 492 betalande 
medlemmar igen. Låt oss värva några var så vi kommer upp över 500 igen. 
Av dessa 492 medlemmar är 132st under 25 år, med ganska jämn fördelning mellan 
pojkar (77) o flickor (55).  
 
När det gäller båtar i vår eskader har vi tappat några, 20 båtar har försvunnit ur flottan 
och 11 nya har kommit till. Vi har nu 145 båtar i medlemsregistret. 
 
 
 
 
Kappseglingsverksamheten 
 
Av 7 planerade seglingstillfällen genomfördes 5.  
 
Grötö/Bårholmen Jolle seglingar ställdes tyvärr in även i år, vi funderar nu på att stryka 
denna segling då intresset varit lågt under flera år. 
 
Framnäsdagen / JW cup ställdes också in på grund av för hårda vindar. 
 
Tyvärr seglades inga Damseglingar i år. Och det var mindre antal startande båtar på 
samtliga seglingar. 
 
SKBF:s pokalseglingar flyttades till Framnäs i år, dessa genomfördes ihop med 
Kräftköret. 
 
Under säsongen har SSF varit representerade i Nationaldagsseglingarna på Långedrag. 
 
Vi har även varit representerade i SM i RS200 ( 2-mansjolle ) där vi placerade oss 6’a av 
16 startande båtar. 
 
Rob Line Race till Skagen lockade i år 10 båtar ( 17 båter 2015 ) 
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Juniorverksamheten 
 
Vi har under 2016 anordnat fyra seglarskolor med ett delatagnde av över 60 elever. 
Intresset för våra seglarskolor är fortsatt stort och vi har känslan att det kommer att så 
förbli även under 2017. 
 
Under året har vi utbildat och fått in nya ledare och vi har för avsikt att fortsätta rekrytera 
nya ledare från tidigare seglarskolor för att fylla på staben underifrån. 
 
Vi har köpt in en ytterligare gummibåt inkl.motor. 
 
Intresset för kvällssegling är stort bland eleverna, men tyvärr har vi inte lyckats få till 
detta, bland annat på grund av brist på ledare under kvällstid. 
Ambitionen är givetvis att försöka ordna detta till 2017. 
 
 

Ekonomi 
 
Styrelsen hade även inför detta Verksamhetsår tagit fram ett budgetförslag som 
godkändes på Årsmötet, och reviderades något på Vårmötet. 
 
Vi har funnit att detta arbetssätt inte bara ger Styrelsen möjlighet till bättre planering, 
styrning och kontroll av verksamheten, utan också ger medlemmarna en bättre insyn i 
vår ekonomi och förståelse för vad som är nödvändigt för att driva vår verksamhet. 
Det blir också väldigt tydligt vart pengarna går, och var inkomsterna och utgifter finns. 
  
De största avvikelserna mot den budgetplanering vi gjorde står att finna i 
Juniorverksamheten som genererade ganska mycket mer pengar än vad vi förväntat 
oss, detta innebar också att vi i under året tog ett beslut att köpa in en  ytterligare 
följebåt. I övrigt ser vi en glädjande ökning av sponsorintäkterna, samt att vi ej förbrukat 
så mycket i underhåll som vi budgterat. 
  
Detta tillsammans innebar ett ganska stort överskott från verksamhetsåret 2016. 
 
För mer detaljerad information hänvisar vi till Balans- och Resultaträkningen samt 
budgetförslaget för 2017 
. 
 
Framnäs 
 
Under 2016 verksamhetsår är det största underhållet byte av fönster i Västra o Östra 
Måsen, vilket var välbehövligt, detta gjordes på senhösten 2015, dvs efter den 1/10. 
 
I övrigt har vi genomfört följande underhåll på våra anläggningar:   
Satt ny plåt runt fönstren på Västra o Östra måsen i samband med fönsterbyten. 
Ny dörr till Västra Måsen  
Tagit bort och klätt över en dörr på magasinet och monterat en ny. 
Ny avloppspump till toaletterna ( frysskada ) 
Värmeslingan reparerad i avloppet. 
Målat båda kumlen. 
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Tillverkat och monterat ny landgång till flytbryggan. 
Ny kran i köket på Rotundan  
Monterat ny vattenutkastare utanför ’vin’källaren.   
Ny och upprustad lekplats 
Uteplatsen Östra Måsen upprustad 
Samt vanligt löpande underhåll.  
 
Allt detta är möjligt endast tack vare stora ideella insatser av våra fantastiska 
medlemmar, ett stort tack till alla som hjälpt och hjälper till. 
 
Under året har vi också godkänt att gångservitut för fastigheterna på Florentinerskäret i 
samband med en ny fastighetsfördelning på Skäret.  
 
 
Slutord 
 
Arbetet med att underhålla och bevara vår Klubbholme för framtida generationer av 
seglare fortsätter. Det är som vanligt tack vare mycket ideelt arbete som detta är möjligt. 
Styrelsen vill på detta sätt passa på att tacka alla som jobbar för sällskapets bästa ingen 
nämnd och ingen glömd. 
 
Styrelsens intention är att fortsätta utveckla Framnäs till en ändamålsenlig och 
välkomnande anläggning och vår övertygelse är att vi, tack vare medlemmarnas 
entusiasm och ideella arbete har lyckats med detta. 
 
Styrelsen för Segelsällskapet Fram överlämnar verksamhetsberättelsen med 
förhoppning att valda funktionärer och styrelse utfört sina uppdrag för Segelsällskapets 
bästa. 
 
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisar vi till balans- och resultaträkningen. 
 
 
Göteborg i Oktober 2016 
 
Lennart Börjesson Ordf. Göran Carlsson Vice. Ordf. 
Jan-Olof Mattsson Kassör Margareta Mattsson Sekreterare 
Irene Blomberg Vice sekr. Peter Ersenius Kappsegl.ans. 
Andreas Landahl Junior ansv Kent Andreasson Hamnkapten 
Elin Börjesson Utb.ansv. Per Linde Intendent  
Marita Nilsson Uppbördsman Thomas Andersson Ledamot 
Michael Assarsson Suppleant/web  Ellinor Hastler Suppleant 
Anders Eriksson       Suppleant 


