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Klipp ut sidan och häng 

upp på väggen!  
Då glömmer du inte något av HSS 

trevliga arrangemang.

Extra 
Årsmöte  

den 15 mars! 

Läs mer på sidorna 4-7

VINNARBILDEN I 
FOTOTÄVLINGEN 2016
Fotograf: Lars Bernhäll
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Omslagsbild: VINNARBILDEN I FOTOTÄVLINGEN 2016
Fotograf: Lars Bernhäll
Fotodatum: 2016-08-27 vid Poker Run Junior

Juryns motivering: "Man ska ha kul på sjön över generationsgränserna."

Prisutdelning sker vid Extra Årsmötet. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vad som händer och sker
Hej alla HSS:are
Nu börjar våren närma sig och mörkret ger vika 
för ljuset. Även om det bara är månadsskifte jan/
feb så märker man av förändringen vilket nog de 
flesta av oss uppskattar. Givetvis ska vi igenom 
både februari och mars med allt vad det innebär, 
än är det inte försent med rejält med snö och rejäla 
köldknäppar men det kommer ju som sagt en vår 
efter det.

I föreningen går livet sin gilla gång höll jag på att 
skriva men så är inte fallet riktigt. Det går sin gilla 
gång så tillvida att många funktionärer har varit på 
arbetshelg och planerat och dragit upp riktlinjerna 
för kommande båtsäsong samtidigt som det pågår 
en del internt arbete för att ta föreningen framåt. 
Så som arbetet framskrider för tillfället och utifrån 
de förslag som presenteras i den här tidningen 
föreslår styrelsen att föreningen förändrar sitt 
verksamhetsår. För dig som medlem kommer 
det inte vara så väldigt stora förändringar. Den 
största skillnaden kommer att vara, om det extra 
årsmötet beslutar det, att årsmötet kommer att 
hållas på våren istället för som idag på hösten och 
medlemsfakturorna kommer lite tidigare än vad 
man kanske är van vid.

Varför föreslår styrelsen detta då? Ja, helt enkelt för 
att vi tror att föreningens övergripande arbete 
kommer att gynnas av en sådan här förändring. 
Jamen, är det inte bra som det är frågar sig kanske 
någon? Jodå, det fungerar till största delen bra, 
men vi tror att det kan bli ännu smidigare arbete 
framöver om vi gör så här. 

Att skapa en förening med uppgifter som är 
intressanta och hanterbara för varje individ som 
ställer upp och arbetar ideellt är en av de absolut 
viktigaste saker vi som förening måste fortsätta att 

utveckla och arbeta kring. Som ni vet från tidigare 
texter från mig så menar jag med en dåres envishet 
att det ideella föreningslivet inte är på väg att dö 
ut. Det som däremot behöver utvecklas är hur 
vi kan utveckla det så det möter dagens syn på 
föreningsarbete. Vad det är det vet inte jag men vi 
försöker i alla fall hitta vägar framåt.

Kanske någon säger att arbeta ideellt det vet man 
ju hur det är, ställer man upp på något blir man ju 
dränkt i arbete. Vår förhoppning är att det absolut 
inte ska vara så. Ju fler vi är som hjälps åt desto 
enklare blir det, det är ju grundidén i alla fall.

Jag kan också nämna som ett led i att underlätta 
för våra funktionärer gäller för oss medlemmar 
i föreningen att vi tar ett gemensamt ansvar att 
vårda och underhålla såväl anläggningar som 
funktionärer. Genom att vi tar ansvar för det vi 
är ålagda utifrån föreningens stadgar att sköta 
som medlemmar blir det bra mycket enklare 
för nuvarande funktionärer att få ihop en bra 
verksamhet. Vad innebär det då? Jodå, det är 
mycket enkelt, betala dina avgifter i tid, ha god 
kontakt med varv eller hamn och se till att de sköter 
alla frågor kring de verksamheterna som berör dig, 
vårda anläggningarna du vistas på, ta ansvar för 
nycklar du lånar, respektera de regler som gäller 
vid våra bryggor och kaj och se till att bemöta dem 
du möter på ett hyggligt sätt. Självklara saker kan 
tyckas, så då kan vi ju hjälpas åt att följa dem.

Nu är platsen slut och jag har inte ännu berört 
förändringen som är genomförd om att Hissö som 
naturreservat är utökat. Mer om detta längre fram. 
Se till att vara rädda om alla på Helgasjön, badare, 
seglare, fiskare, fåglar och allt däremellan.

Mvh, Henrik Löfqvist
Ordförande Helgasjöns Segelsällskap
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Vill ni skicka e-post så gäller följande: fornamn.efternamn@hss.se

Ordförande Henrik Löfqvist ...............0702-86 87 34
Vice ordförande Peter Thornström .......0730-87 54 61
Sekreterare Stig Langner ...................0734-37 23 75  
Kassör ...........................................................Vakant

Ledamot Lars Nikell ...................................74 20 47
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Bengt Kjellsson ............0703-45 45 00

Medlemsansvarig
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Varvschef - Evedal
Varvschef: Leif Eriksson ................0763-40 93 94 
Bitr. Benny Lundberg .....................0706-62 60 95 
Bitr. Per Eckerström .......................0705-85 00 75 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29
Hamnchef/Bryggmästare - Evedal
Hamnchef: Gunnar Eikman  ..........0705-58 33 48
Bryggm. Karl-Johan Klang ........................647 44 
Bryggm. Peter Thornström ............0730-87 54 61
Bryggm. Göran Wikström ..............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg .........0739-73 11 25
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Håkan Helin ...................0707-41 19 21
Bitr. Mats Hytter ............................0727-00 60 71 
Bitr. Cai Wendel .............................0709-75 44 61
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Mariusz ”Marre” Asplund ......0709-45 85 16
Bitr. Mathias Edberg ......................0736-42 40 74

Klubbmästare
Anneli Nyman ................................0703-95 14 44 
Bitr. Frida Hultqvist .......................0700-95 33 58
Sjöfartssektion
Sjöfartschef: Lars Nikell .........................74 20 47
Bitr. Lars Bernhäll ..........................0709-50 43 04 
Bitr. Thomas Krüger ......................0721-85 03 02 
Bitr. Ulf Johnsson...........................0705-23 77 91
Båtchef
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Ingmar Olsson ................................0706-50 32 24 
Bitr. Jan-Erik Jonsson ....................0709-39 10 97 
Bitr. Torbjörn Herbertsson .............0706-22 10 20
Motorbåtssektion
Vilande 
Barn/Ungdomssektion
Annika Hasselblad .........................0706-28 48 93
Utbildningssektion
Per Eckerström ...............................0705-85 00 75
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad ........0706-28 48 93
UfH, Mikael Ekström .....................0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2017

Funktionärer

Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96

Jourtelefon : 031-761 39 96

RS Kronoberg
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Kallelse  
till HSS  

Extra Årsmöte 2017
onsdagen den 15 mars kl. 19:00 på  

Vattentorget 1, IOGT i Konferensrum Värend
Styrelsen i Helgasjöns Segelsällskap har vid styrelsemöte  

2016-12-11 beslutat att kalla till extra årsmöte i HSS. 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens förslag till stadgeändring
6. Förslag till förändringar i sällskapets ekonomiarbete och  
 bokföring (presenteras på mötet).
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

 

Välkomna - Styrelsen

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Styrelsen i Helgasjöns Segelsällskap har vid styrelsemöte 2016-12-11 beslutat att föreslå följande 
stadgeändringar.

 
Paragraf: 5 Verksamhetsår

Nuvarande text: Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/10–30/9.

Förslag till ny text: Sällskapets verksamhets- räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.

Styrelsen föreslår även det extra årsmötet att nuvarande verksamhetsår förlängs till 2017-12-31.

Paragraf: 11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

Nuvarande text: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en övrig ledamot vilka väljs för  
   en tid av ett år i taget.

Förslag till ny text: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en eller två övriga ledamöter  
   vilka väljs för en tid av ett år i taget.

Paragraf : 3.6 Medlems uteslutning

Nuvarande text: Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som icke erlagt fastställda avgifter,  
   bryter mot ingångna kontrakt eller som uppträder oskickligt på sådant sätt att  
   Sällskapets eller medlemmarnas an seende, intressen eller egendom skadas.  
   Uteslutning görs skriftligen och med en bifogad motivering.
   Besvär mot uteslutning kan göras skriftligen och skall inkomma till styrelsen  
   senast 30 dagar efter det att beslut om uteslutning lämnats. Besvären behandlas  
   på nästkommande årsmöte. För en uteslutnings giltighet efter besvär vid  
   årsmötet krävs 2/3 majoritet.
   I kallelse till årsmöte skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas.

Förslag till ny text: Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot ingångna kontrakt eller  
   som uppträder oskickligt på sådant sätt att Sällskapets eller medlemmarnas  
   anseende, intressen eller egendom skadas. Uteslutning görs skriftligen och med  
   en bifogad motivering.
   Besvär mot uteslutning kan göras skriftligen och skall inkomma till styrelsen  
   senast 30 dagar efter det att beslut om uteslutning lämnats. Besvären behandlas  
   på nästkommande årsmöte. För en uteslutnings giltighet efter besvär vid  
   årsmötet krävs 2/3 majoritet.
   I kallelse till årsmöte skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas.

På uppdrag av HSS styrelse.

Växjö 2017-01-23
Peter Thornström

Förslag till stadgeändringar
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Bakgrund
HSS har i många år haft en mycket kompetent 
kassör som har hanterat en för en förening ganska 
komplicerad bokföring och rapporterat HSS 
ekonomiska läge på löpande möten.

Inför verksamhetsåret 2014–2015 avsade sig 
denna kassör uppdraget efter långvarigt arbete 
och en ny kassör söktes. Detta lyckades inte 
och en redovisningskonsult engagerades för 
det arbetet. Detta föll dock inte väl ut och inför 
verksamhetsåret 2015–2016 valdes en ny kassör i 
form av Jennie Leonsson.

Jennie sköter dessa frågor utmärkt men dessvärre 
flyttade familjen från Växjö och därefter har HSS 
ordförande tillsammans med Jennie på distans 
skött HSS ekonomiarbete. Detta har belastat HSS 
ordförande vilket är onödigt.

Inför verksamhetsåret 2016–2017 tillfrågades 
undertecknad om jag kunde hjälpa till i HSS 
styrelse med ekonomifrågorna vilket resulterade 
att undertecknad valdes in som vice ordförande 
på årsmötet med uppgift att genomarbeta 
ekonomifrågorna.

För att säkerställa att alla aspekter i denna process 
är väl kända och grundade på fattade beslut så 
beslöts att ta upp de viktigaste förändringarna på 
ett extra årsmöte i samband med att förslag till 
stadgeändringar behandlas.

Förändring av HSS ekonomisystem och arbetssätt
I syfte att förenkla ekonomiarbetet så att HSS 
om möjligt kan hitta en ny kassör så har följande 
områden framförts på diverse möten.

1. HSS skall budgetera sin verksamhet sektions-
vis efter gällande organisation och följa 
upp i samma struktur. Alla fakturor skall 
vara godkända av sektionsansvarig innan 
utbetalning sker. 

2. Nuvarande modell med avskrivningar ändras 
till direktavskrivningar vid investeringar och 
bokförda värden skrivs ner till 0 kr under 
verksamhetsåret. En inventarielista med 
uppskattade marknadsvärden tas fram.

3. Den checkkredit som HSS har på 
Handelsbanken har skrivits ner löpande med 
40 TKr per år och inför verksamhetsåret  
2016–2017 avvecklas den helt. Detta 
hade ändå skett genom de löpande 
nedskrivningarna om inte checkkrediten 
utnyttjats vilket inte planeras. 

4. HSS går tillbaka till samma bankmodell 
som innan inköpet av Mittbryggan, dvs. två 
bankkonton. Ett för löpande verksamhet 
och ett för uppbyggnad av fonderade medel 
för framtida bruk. Begreppet ”Bryggfond” 
avskaffas då det för tankarna bakåt till en 
investering med tillhörande lån som är 
återbetalt och bryggan (Mittbryggan) är på 
plats sedan många år. 

5. Den nya fonden benämns ”HSS utvecklings- 
och reparationsfond” eftersom den inte byggs 
upp för något specifikt ändamål mer än att ha 
likviditet när behov uppstår. Avsättningar till 
fonden budgeteras och verkställs efter beslut i 
HSS styrelse. 

6. HSS planerar att gå över till ett obrutet 
verksamhetsår i syfte att förenkla hanteringen. 
Detta beslut påverkar olika delar av HSS 
verksamhet och medför en stadgeändring 
varför det krävs ett årsmötesbeslut baserat på 
en analys och ett förslag. 

7. HSS har på årsmöte beslutat att nuvarande 
medlemslån skall avvecklas på en femårs-
period. Detta skall budgeteras och modellen 
för hur återbetalningen skall ske skall beslutas 
av styrelsen i samråd med berörda sektioner. 

8. Utöver löpande verksamhet inom nuvarande 
aktiva sektioner kan HSS besluta om nya 
projekt. Vid start av ett projekt skall följande 
kriterier vara uppfyllda:
• Förslag från funktionärsmöte och beslut 

av styrelse eller årsmöte beroende på 
omfattning.

• Budget framtagen och beslutad.
• Projektledare utsedd.
• Handlingsplan framtagen 

(enkel/aktivitet/tidpunkt). 

Beslutsunderlag avseende förenkling av HSS ekonomiarbete
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Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

 helsida ....................................... 1.000:-
 halvsida ........................................ 600:-
 kvartssida .................................... 350:-
 medskick ....................pris på begäran

Kontakta 
Mikael Ekström, 0705-66 76 41 

e-post: mikael.ekstrom@hss.se

Ett måste för alla i HSS
Blazermärke ............................................150 kr
Mössmärke ..............................................150 kr 
1 Blazermärke + 1 mössmärke ................250 kr

Vi har även billigare HSS-märken
Tyg med guldtråd (runt 62 mm) ...................40 kr 
Vid köp av 3 st. (runt 62 mm) .................100 kr
Pins guld på svart emalj ............................40 kr
Pins med slipsnål, guld på svart emalj .........50 kr
Pins med kedja, guld på svart emalj ..........40 kr
HSS-vimpel ...........................100 kr/2 st 175 kr 

Märkena kan beställas av Medlemsansvarig  
Bengt Jönsson, 0470-223 50 
e-post: bengt.jonsson@hss.se

HSS-märken Sjökort över
Helgasjön

Medlemspris: 150 kr eller 350 kr 
säljes av Medlemsansvarig 

Bengt Jönsson, 0470-223 50 
e-post: bengt.jonsson@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

9. All ekonomisk och administrativ verksamhet 
inom HSS skall utgå från BAS vilken hålls 
uppdaterad löpande av berörda sektions-
ansvariga. 

10. HSS ekonomiska läge och prognos för 
verksamhetsåret skall finnas tillgängligt vid 
samtliga möten, speciellt där ekonomiska 
beslut diskuteras och fattas.

Beslutsprocess
Syftet med detta dokument är att informera 
inom HSS funktionärsgrupp om det planerade 
ekonomiarbetet och därmed få in underlag för 
beslut.

Det finns naturligtvis frågor som kan lösas på 
olika sätt inom ekonomiarbetet och därmed är 
det viktigt att alla aspekter belyses så att fattade 
beslut på årsmöte kan accepteras.

Synpunkter, förslag och alternativ avseende 
redovisade punkter mottages tacksamt av 
undertecknad och kommer att föreläggas vid det 
extra årsmötet för beslut. 

Växjö 2017-01-23

Peter Thornström
073-0875461
peter.thornstrom@telia.com

Beslutsunderlag avseende förenkling av HSS ekonomiarbete

Roger, Göran, Tomas och Jan eldar ris. 
Foto: Annika Hasselblad
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Koss va´de´vimlar av segel i da´
Ä´det kappsegling?

Välkommen till  
HSS uppstartsmöte för  
segelsäsongen 2017! 

Vi träffas på WSP:s kontor (på Öster),  
Staglabergsgatan 10 i VÄXJÖ, 

onsdagen den 22:a mars,  
kl. 19.00 för planering. 

Anmälan senast måndag 20:e mars till:  
ingmar.olsson@hss.se

 

Skota försiktigt,  
hälsar  

Segelsektionen!
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Guldkusten
Seglades för 45:e gången.
Terrs vandringspris.

1:a Lars Berglund
2:a Jan-Erik Jonsson
3:a Bo Wiger

Klubbmästerskap
David Cids vandringspris. 
Utdelas för 51:a gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Ingmar Olsson
3:a Stig Langner

Pegasus
Seglades för 12:e gången.
Pegasus på sockel, vandringspris. 
 
1:a Stig Langner
2:a Håkan Stödberg
3:a Jan-Erik Jonsson

Augustinatten
Seglades för 32:a gången.
CI Scheutz vandringspris.

1:a Lars Berglund
2:a Magnus Nilsson
3:a Urban Thim

Distanskappsegling
Seglades för 51:a gången.
A-Betongs vandringspris.

1:a Ingmar Olsson
2:a Ulf Johnsson
2:a Gunnar Eikman

Torsdagscupen
Seglades för 16:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Stig Langner
3:a Jan-Erik Jonsson

Einars uppmuntran
Einar Swanströms vandringspris.
Tilldelas årets flitigaste seglare.
Utdelas för 15:e gången.

1:a Lars Berglund 14 av 15 seglingar

Anmärkningsvärt
Kampen om 2:a-platsen blev 
osannolikt jämn. Efter 6 timmars 
segling och en omräknad distans 
på 19,66 Nm skiljde det 0,003 Nm 
= 5,4 meter mellan 2:an och 3:an. 
Segelbåtsektionen bestämde då att 
2:an och 3:an delar på 2:a platsen.

2016 års Kappseglingar
 

 Vi gratulerar följande segrare  till sina fina framgångar på Helgasjöns vatten!

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2017 års seglingar.

SEGLINGSRESULTAT
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Anmälan till sjösättning lördag den 13:e maj 2017

Du som redan nu vet att du vill ha hjälp med sjösättning i vår, med gemensam kran, kan anmäla 
dig via mejl till varvschefen; Leif Eriksson.
Meddela: båttyp, längd, bredd, vikt, namn och HSS-nummer när du anmäler dig.
Ytterligare information kommer i UfH nr 2, som kommer ut i april.
Mot våren! 

 Varvschef: Leif Eriksson mobil: 0763-40 93 94 e-post: leif.eriksson@hss.se
 Bitr. Varvschef: Benny Lundberg mobil: 0706-62 60 95 e-post: benny.lundberg@hss.se
 Bitr. Varvschef: Per Eckerström mobil: 0705-85 00 75 e-post: per.eckerstrom@hss.se
 Bitr. Varvschef: Attila Magyari mobil: 0761-45 93 29  e-post: attila.magyari@hss.se

Varvscheferna

Skall du bottenmåla i år?
Som tidigare är det förbjudet att använda giftiga bottenfärger i sötvatten. Det är båtens hemmahamn 
som räknas och några veckors semester i havet medger inget undantag.

Kopparbaserade bottenfärger är dock numera godkända av EU och får användas, t.ex. VC17 med 
vit ”mössa” på burken.

Bengt Jönsson, Miljöombud SBF

Uppmaning till er med båtar på varvet

Ni som har båtar uppställda på varvet i vinter, vänligen kontrollera vintertäckning 
samt synlig märkning av båt (saknas på ca. 4 båtar).

Med vänlig hälsning, Leif Eriksson, Varvschef

VARVET

Gå med i Facebook-gruppen "Fixa Bergö" 
 

om du känner för att hjälpa till på Bergö vid fler tillfällen än våra Fixardagar.  
Det är en sluten grupp, men den är sökbar. Ansök om att vara med. 

Ansökan godkänns av Ö-fogde Anders Ivansson.
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3. Vispa smör, strösocker och farinsocker 
fluffigt.

4. Vispa i ägget.
5. Tillsätt bikarbonat, 

vaniljsocker, 
flingsalt, havregryn 
och vetemjöl och 
blanda ihop.

6. Hacka chokladen 
och kolan i mindre 
bitar och blanda ner i 
degen/smeten.

7. Tryck ner ett bakplåtspapper i en form 
med löstagbar kant (det ska sticka upp 
över kanterna) och tryck ut degen/smeten 
i formen.

8. Grädda i nedre delen av ugnen i 30-35 
minuter.

Ät cookiekakan 
ljummen med 
vaniljglass  
och/eller vispad 
grädde. 

Och glöm för all 
del inte kaffet till.

 GOTT PÅ SJÖN
av Charlotta Rahm

Cookiekaka med kola och choklad
Söker man efter det engelska ordet för fika på google 
översätt får man ”have coffee” till svar. Jag 
skulle nog vilja påstå att fika innefattar så 
mycket mer än bara en kopp kaffe. En kopp 
kaffe är inte fika. Det är bara en kopp kaffe.

Vi fikar en hel del under båtsäsongen i vår 
familj. Oftast är det ett paket kex och melon 
eller jordgubbar som hamnar i fikakorgen, 
ibland kanelbullar eller muffins. Sällan sådant 
som cookiekakan jag ger er receptet på här. 
Den fikas det på hemma ett par gånger om 
året, då med glass och grädde till. Men när 
jag tänker efter så tror jag att den skulle passa 
bra i fikakorgen även utan dessa tillbehör. 
Den skulle nog passa utmärkt till och med. 

Ingredienser
175 g smör
1 ½ dl strösocker
1 ½ dl farinsocker
1 ägg
1 ½ tsk bikarbonat
2 tsk vaniljsocker
1 nypa flingsalt
2 ½ dl havregryn
2 ½ dl vetemjöl
150 g mörk choklad
50 g ljus choklad
100 g kola  
(Werthers mjuka kolor eller liknande)

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 

grader.
2. Låt smöret bli 

rumsvarmt  
(jag brukar ”fuska” 
och köra det på 
upptining i mikron i 
15 sekunder). 
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Till salu!
Dagsegelbåt Soling

Snabbseglande trevlig båt säljes i bra 
bruksskick. 8x1,90 m. Djupgående 1,3 m. 

Komplett båt inklusive segel, tampar, fendrar, 
hjulförsedd vagga, vintertäckning m.m. 

Bara att hissa segel och njuta. 
Möjlighet att köpa till jolle, 4-takt Suzuki 

utombordare och registrerat segelbåtssläp.

Pris: 5.000 kr eller bud

Gunnar Eikman, 
HSS 1442, tel. 0705-58 33 48
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HSS avgifter för 2017
Beslutade på årsmöte i november 2016

För seniormedlemmar finns två kategorier:
Aktiv medlem är man ifall man disponerar något av följande:
• Egen nyckel till HSS anläggningar. Nyckel kan mot depositionsavgift utkvitteras hos medlemsansvarig, 

Bengt Jönsson. Denna nyckel passar till Sjöborgen, Bergö och sjösättningsramperna.
• Hamnplats i Evedal
• Vinteruppläggningsplats på varvet

Aktiv medlem är skyldig att erlägga verksamhetspant (som återfås enligt nedan).
I medlemskapet ingår för såväl passiv som aktiv medlem:
• Medlemstidningen UfH
• Tidningen Båtliv (via vår anslutning till Båtunionen)
• Rätt att delta i kurser, medlemsmöten och andra arrangemang.

Ifall inget av ovanstående gäller kan man vara passiv medlem. 

Brygg- och bojavgifter
Brygg- och bojplatser fördelas av bryggchefen efter upprättad kölista. Priset för bryggplats är bredd-
baserat, se rutan med avgifterna, och bojplats kostar 485 kronor. 
Medlem svarar själv för godkända bojar och sänke. 
För medlemmar på svajplats har HSS jollar att låna. 
Plats på varvet anvisas av varvschefen. 
Avgiften, 15 kr/m², beräknas efter utnyttjat utrymme och påföres efterföljande års medlemsavgift. 

Medlem som har båtplats på HSS:s område i  Evedal, till sjöss eller på varvet, är skyldig att  
deltaga i vakthållning och viss städning av området. Vid utebliven vaktgång uttages en extra avgift på 
600 kronor.

Verksamhetspant
Verksamhetspanten faktureras ovanpå årets avgifter för alla aktiva medlemmar. Årets  
kalender kommer att innehålla ett antal aktiviteter som berättigar medlemmen till återbetalning av panten. 
Syftet med panten är att skapa trevnad genom att vi blir fler som kommer ihåg våra verksamhetsdagar, 
och därigenom leder till en jämnare fördelning av bördorna. Du som blivit fakturerad verksamhetspant 
(och betalat din faktura) får tillbaka din pant kontant vid den första ”pantaktiviteten” du deltar 
i under säsongen. Om du inte kan delta i någon pantaktivitet förverkas din pant för året vid 
verksamhetsårets slut (30/9) och tillfaller föreningens kassa.

HSS styrelse
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HSS avgifter för 2017
Beslutade på årsmöte i november 2016

Medlemsavgift, aktiv senior................................  500 kr
Medlemsavgift, passiv senior .............................  300 kr
Medlemsavgift, junior, 0-16 år............................  30 kr

Bryggavgift, Evedal, breddbaserat (samma avgift oavsett brygga)
<2,0 meter ............................................................  625 kr
<2.01 - 2,5 meter ..................................................  775 kr
<2,51 - 3,0 meter ..................................................  875 kr
<3,01 - 3,5 meter ..................................................  1 025 kr
<Bredare än 3,5 meter ........................................  350 kr/breddmeter och år
Bojavgift, Evedal ...................................................  485 kr

Varvsplatsavgift, vinter ........................................  15 kr/m2

Varvsplatsavgift, sommar ...................................  15 kr/m2 

Förhöjd varvsavgift År 1 ......................................  1 000 kr
Förhöjd varvsavgift År 2 ......................................  1 500 kr
Förhöjd varvsavgift År 3–  ...................................  3 000 kr
Mastplats i skjul ...................................................  50 kr
Vaktbot (uteblivit från vaktpass) .........................  600 kr per tillfälle
Båtvagn sommaruppställning ............................  200 kr/säsong
Lyft med fast kran på varvet ...............................  200 kr/lyft

Verksamhetspant* ...............................................  300 kr

* Debiteras alla aktiva medlemmar, återfås vid deltagande i förutbestämda  
aktivitetsdagar, såsom städdagar m m.

Var står jag i kön?
 
Tyvärr får man vänta länge på en bryggplats i Evedal. HSS hamnsektion upprätthåller  kölistor 
med intresseanmälningar till brygg- och bojplats. Dels finns kö för permanent plats, dels en kö för 
andrahandsplats, där man köar för ett år i taget.
 

En nyhet vi provar nu är att Du som medlem själv har möjlighet att kontrollera att du står i kö, vart 
du står i kö och vilken din position är. 
Du hittar kontrollen på www.hss.se i menyn via "Verksamhet" därefter "Hamnen" och så "Kökontroll". 
För att kunna använda funktionen måste du ha tillgång till ditt eget medlemsnummer. 

Hamnsektionen
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Förtydligande av avgifter Helgasjöns Segelsällskap
Medlemsavgift senior aktiv
Den här avgiften ger tillgång till föreningens anläggningar och möjlighet till att kvittera ut nyckel. 
Du får även tidningen Båtliv och föreningens egen tidning. Går du med som medlem efter 1/9 ingår 
nästkommande år i avgiften. 

Medlemsavgift senior passiv
Den här avgiften tillåter att du står i bryggkö och får tillgång till klubbtidning. Denna typ av medlemskap 
är till för dig som inte nyttjar föreningens anläggningar.

Medlemsavgift, junior
Gäller till och med det år du fyller 16 år.

Avgifter bryggplats/bojplats
Detta visar på avgifterna du får betala när du har blivit tilldelad boj eller bryggplats i hamnen. Om du har 
bojplats har du också rätt att förvara din privata jolle vid gamla sjösättningsrampen. Nyttjar du något av 
detta ska du också uppfylla medlems skyldighet kring vaktgång.

Medlems skyldigheter avseende vaktgång
Om Du en vinter har förvarat båt på varvet är Du skyldig att genomföra ett vaktpass under efterföljande 
vaktsäsong.
Om Du har avtal på bojplats eller bryggplats är Du skyldig att genomföra högst två vaktpass från och 
med den båtsäsong du tecknar avtalet.
Om du vinterförvarar båt OCH har hamnplats är din vaktskyldighet begränsad till högst två vaktpass.

Varvsplats vinter
Avgiften du betalar för att ha båten uppställd på varvet för vinterförvaring. I varvsavgiften ingår att du 
sommartid får förvara det material du använt till täckning. Sådant förvarar du på varvet på anvisad plats, 
t.ex. reglar och presenningar. Även sommarförvaring av vagga/trailer/vagn ingår. Det skydd du byggt 
ska sommartid vara nedmonterat och stuvas undan på ett kompakt sätt på anvisad plats. Föreningen tar 
inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på båt, 
motor eller annan utrustning.

Varvsplats sommar
Denna avgift kommer du att få betala om du av någon anledning utnyttjar din varvsplatsyta även under 
sommaren. Observera att om du inte sjösatt båten efter 1 juni kommer dessutom förhöjd varvsavgift att 
debiteras.
Varvsavgift sommar debiteras då din båt/båtuppställningsutrustning belägger varvplatsen sommartid 
på ett sätt som gör att ytan är blockerad för annan användning.  Behovet ska i förväg meddelas till 
varvschefen. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå 
under förvaringen på båt, motor eller annan utrustning. 

Förhöjd varvsavgift
Om du sommarförvarar din båt på varvet efter 1/6 utan att sjösätta debiteras du sommaravgift och 
förhöjd varvsavgift vid nästföljande medlemsfakturering. Förhöjd varvsavgift tillkommer utöver den 
sommaravgift som också ska betalas för platsen. Medlem som aktivt renoverar båt på varvet kan till 
varvsansvarig söka om befrielse från förhöjd avgift.  Befrielse beslutas av styrelsen och protokollförs.
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Mastplats i skjul
Du som seglar har möjlighet att förvara din mast i vårt mastskjul. Föreningen tar inget ansvar för stöld 
eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på båt, motor eller annan 
utrustning.

Uteblivit från vaktpass
Om du inte kommer och genomför ditt vaktpass kommer du bli debiterad den här avgiften. Vaktgång är 
en skyldighet om du har din båt i vår hamn eller förvarar den på varvet.

Sommarförvaring av trailer på varvet
Avgiften debiteras för trailer/båtvagn till båt som vinterförvaras på annan plats än varvet. Trailern 
kommer att ställas undan tillsammans med andra. Det kan alltså vara något besvärligt att ha tillgång till 
trailern under sommaren. Varvschef stuvar undan dessa och kan också hjälpa till att ta fram. Föreningen 
tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på 
båt, motor eller annan utrustning.

Verksamhetspant
Verksamhetspant debiteras aktiv medlem i samband med medlemsfakturering av övriga avgifter. 
Den återfås kontant vid medverkan på aktiviteter som annonseras i UfH, och/eller på hemsidan. 
Verksamhetspanten skall inte ses som en extra medlemsavgift utan är tänkt att stimulera medlemmar till 
att delta aktivt i föreningens arbete. 

Lyft med fast kran
Avgifterna talar om vad föreningen tar för att hyra ut kranen till personer som vill använda den. 
Representant för föreningen närvarar vid lyftet och instruerar hur kranen fungerar. Personen som hyr 
kranen lyfter och ansvarar själv för det lyft som görs. Föreningen tar inget ansvar för skador på person 
eller egendom vid lyft.

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS
2591 Christer Karlsson Östanåkra Nackekvarn 4 342 62 Moheda 0703-66 51 49
2592 Anton Kanapila Gitarrvägen 12 352 45 Växjö 0730-68 51 35
2593 Hampus Håkansson Gamla Rottnevägen 13 355 92 Växjö 0768-68 69 94

 
Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:

260, 1818, 1908, 2020, 2346, 2467, 2503

PÅMÖNSTRING
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15 mars Extra Årsmöte Sidan 4 
 

22 mars Seglarmöte Sidan 8 

13 maj Sjösättning Mer info i nästa UfH

18 maj Torsdagscupen börjar, segeltävling Mer info i nästa UfH
 

20 maj Bergö öppnas, PANTAKTIVITET Mer info i nästa UfH

11 juni Guldkusten, segeltävling Mer info i nästa UfH

23 maj Varvsstädning, PANTAKTIVITET Mer info i nästa UfH 

  Vårstädning på Sjöborgen, PANTAKTIVITET Mer info i nästa UfH 

   Informationsmöte för nya medlemmar Mer info i nästa UfH 

10 juni  HSS Sommarfest Mer info i nästa UfH

11 juni Guldkusten, segeltävling Mer info i nästa UfH

13 aug Pegasus, segeltävling Mer info i nästa UfH

17 aug Klubbmästerskap i segling Mer info i nästa UfH 

19 aug Kräftskiva Mer info i nästa UfH

25 aug Augustinatten, segeltävling Mer info i nästa UfH
 

26 aug Helgasjöns Poker Run - Junior Mer info i nästa UfH
 

10 sept Distanskappsegling, segeltävling Mer info i nästa UfH 
 

1 okt Bergö nattas för vintern, PANTAKTIVITET
 

7 okt Upptagning

  Funktionärsfest

  Årsmöte

HSS KALENDARIUM
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

SJÖSÄTTNING
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Digitalt sjökort  
över Helgasjön

HSS säljer digitalt sk BSB-kort för användning i 
PC. Detta är ett bitmapskort i standardformat.

Kortet kostar 250 kr
Kontakta Lars Nikell för information  
om hur man beställer och betalar.  
E-post:  lars.nikell@hss.se

Förutom kortet får man själv skaffa programvara 
som exempelvis SeaClear  
(finns gratis på internet).

 
Sjökort för plotter säljs av  

båtaffärerna/Plotterförsäljarna  
(fn finns Navionics och Garmins sjökort)
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Som HSS-medlem  
kan du annonsera gratis 

i UfH:s  

 

Använd talongen som finns längst bak i 
tidningen, skriv ett brev eller  

e-post till redaktören på:  
ufh@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

MEDLEMMARNAS MARKNAD


