
Vision 2021 
SS Fram 125 år & Göteborg 400 år

• SS Fram skall vara en klubb som är öppen för alla,  detta innebär också att vår 
klubbholme skall vara välkomnande och öppen för alla som är intresserade av 
segling och båtliv.

• Vår Historia:
– SS Fram startades av arbetarungdomar som ett alternativ till de mer etablerade segelsällskapen i och 

omkring Göteborg. Det fanns behov av ett sällskap som inbjöd till kappseglande med allmogebåtar, 
dvs båtar som ej var byggda för kappsegling, utan snarare bruksbåtar som  byggdes om och riggades 
om för att kunna bära mer segel. Vi vill värna om detta ursprung för att bevara vår historia och vi 
stöttar aktivt bevarandet och kappseglandet av Kosterbåtar. Vi har en Museifond samt ett levande 
arkiv av bilder och historia om Kosterbåtarna och SS Fram.

• Vår Klubbholme Framnäs:
– Är hjärtat i vår verksamhet. Framnäs, vars bebyggelse i form av både hus o bryggor har sitt ursprung 

från sillperioden, skall underhållas för framtiden. Detta görs till största delen på ideell basis av 
medlemmarna. Rummen i fastigheterna hyrs ut, till självkostnadspris, mot insatser till föreningens 
nytta. Underhållet sköts löpande utifrån föreningens tillgångar och inkomster. Framnäs skall vara 
handikappvänligt,  innebärande att man kan nå såväl gästhamn, jollebrygga samt alla fastigheter med 
rullstol.

• Våra Kappseglingar:
– Skall vara sanktionerade och arrangeras av utbildade funktionärer. Vår ambition är inte att ha många – Skall vara sanktionerade och arrangeras av utbildade funktionärer. Vår ambition är inte att ha många 

kappseglingar utan snarare få, med ett större antal deltagande båtar. Poly Skagen Race samt 
Kosterbåtsdagarna är de till deltagarantalet största seglingarna, med  125-års Jubileumsseglingar på 
programmet 2021.

• Vår Gästhamn:
– Skall vara öppen och lätttillgänglig för både medlemmar och nya besökare. Smutta kommer även i 

fortsättningen att vara vår huvudhamn. Tillgängligheten i Kalvsund har utökats genom att bryggorna 
breddats och att djupet utökats för längsliggande båtar. ( alternativ a )

– Skall vara öppen och lätttillgänglig för både medlemmar och nya besökare. Smutta kommer även i 
fortsättningen att vara vår huvudhamn. Tillgängligheten i Kalvsund har utökats genom att ytterligare 
förtöjningsplatser anlagts med hjälp av pontonbryggor. ( alternativ b )

• Vår Juniorverksamhet:
– Omfattar såväl kappsegling som seglarskolor för nybörjare och fortsättningselever. Vi elitsatsar inte 

genom att värva seglare från andra klubbar, snarare vill vi att våra egna ungdomar får möjlighet att 
växa och utvecklas med hjälp av vår förening. Våra seglarskolar har som målsättning att få barn och 
ungdomar att tycka det är roligt att segla och att uppmuntras till vidare båtliv.

• Våra Miljöpolicy:
– Vi skall värna om vår miljö på det sätt att vi underlättar för våra medlemmar att vara miljövänliga, Det 

innebär att vi har en sopsortering och avfallshantering enligt de regler som finns och med hög 
tillgänglighet för medlemmar och besökande båtar.

• Vår Jämställdhetspolicy:
– Innebär att alla människor oavsett etnicitet, religion, kön , funktionsnedsättning eller sexuell läggning 

är lika mycket värda och välkomna i vår gemenskap.


