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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för 
Helgasjöns Segelsällskap 
2022-01-01 – 2022-12-31 

 
 
Styrelsen för Helgasjöns Segelsällskap avger följande rapport från verksamhetsåret enligt ovan, sällskapets 
77:e verksamhetsår.  
 
Verksamhetsberättelsen inkluderar 2 bilagor: Resultatrapport och balansrapport. 
 
Styrelse och funktionärer under verksamhetsåret 
 
Styrelse Ordförande Henrik Löfqvist 
 Vice ordförande Vakant 
 Kassör Peter Thornström 
 Ekonomistöd (Ingår inte i styrelsen) Jennie Leonsson 
 Sekreterare Annika Hasselblad 
 Ledamot Claes Johansson 
 Ledamot Rikard Gustafsson 
 1: a Suppleant Rita Dahmberg 
 2: a Suppleant Sonny Hultman 
   
Funktionärer Medlemsansvarig Mikael Ekström 
 Varvschef Attila Magyari 
 Varvschef, bitr. Benny Lundberg 
 Varvschef, bitr. Jörgen Palm 
 Varvschef, bitr. & BAS-ansvarig Ulf Sjösten 
 Stugfogde Varvsstugan Benny Lundberg 
 Bryggmästare, sammankallande Peter Thornström 
 Bryggmästare Göran Wikström 
 Bryggmästare Andreas Rosenberg 
 Bryggmästare Lars Elmlund 
 Bryggmästare Anna Telehagen 
 Båtchef, TF Rikard Gustafsson 
 Vaktchef/säkerhetssektion, vaktchef Rickard Skarin 
 Vaktchef/säkerhetssektion, bitr. Håkan Petersson (Fd. Helin) 
 Stugfogde Sjöborgen Geza Orgovanyi 
 Stugfogde Sjöborgen, bitr. Attila Magyari 
 Bergöansvarig, sammankallande Anders Ivansson 
 Bergöansvarig, bitr. Magnus Holmberg 
 Bergöansvarig, bitr. Mårten Jonsson 
 Klubbmästare, sammankallande Jörgen Bergström 
 Klubbmästare, bitr. Vakant 
 Sjöfartssektionen, ansvarig Lars Nikell 
 Sjöfartssektionen bitr. Rikard Gustafsson 
 Sjöfartssektionen bitr. Jesper Wulcan 
 Segelbåtssektionen, sammankallande Ingmar Olsson 
 Segelbåtssektionen, bitr. Jan-Erik Jonsson 
 Segelbåtssektionen, bitr. Torbjörn Herbertsson 
 Segelbåtssektionen, bitr. Staffan Kerker 
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 Motorbåtssektionen, sammankallande Magnus Andergren 
 Motorbåtssektionen Jörgen Bergström 
 Barn & Ungdomssektionen, sammankallande Annika Hasselblad 
 Barn & Ungdomssektionen Gabrielle Thornström 
 Barn & Ungdomssektionen  Peter Thornström 
 Barn & Ungdomssektionen  Magnus Andergren 
 Utbildningssektionen Bengt Jönsson 
 Utbildningssektionen Amel Osmanovic 
 Informationskommitté, UfH, redaktör Annika Hasselblad 
 Informationskommitté, UfH, annonser Mikael Ekström 
 Informationskommitté, Hemsida, webb Peter Thornström 
 Informationskommitté, Hemsida, webb, bitr. Gabrielle Thornström 
   
Revisorer Revisor, sammankallande Jörgen Hellerstedt 
 Revisor Leyla Bekir 
 Revisorssuppleant Lennart Nilsson 
   
Valberedning Sammankallande Peter Thornström  
 Ledamot Ulf Sjösten 
 Ledamot Håkan Petersson 
 Ledamot Karl Arneng 
 Ledamot Andreas Rosenberg 

 
Aktiviteter och händelser under verksamhetsåret 2022 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Då var det dags att lägga ännu ett arbetsår till handlingarna, här följer en summering av 
styrelsens och föreningens arbete för verksamhetsåret 2022. Föreningens årsmöte genomfördes 
19/1 2022 och med det startade också arbetsåret. Även detta år genomfördes årsmötet digitalt då 
pandemin fortfarande var högst aktuell i samhället. Även om det inte var optimalt så 
genomfördes det på ett bra sätt med god ordning och struktur.  
 
Styrelse och funktionärer har under 2022 samlats såväl fysiskt som digitalt vid 14 tillfällen under 
året. Utöver det har sektioner träffats enligt deras egna agendor. Utöver tidigare nämnda möten 
har styrelsen också haft kontakt via mail, telefon och sms löpande under året. Ärende för beslut 
har genomförts med en beslutsmässig styrelse och dokumenterats i protokoll via sekreterarens 
försorg.  
 
Styrelsen konstaterar att föreningens arbete fortgår på ett bra sätt. Sammantaget kan vi se att de 
olika sektionerna med sina funktionärer gör ett gediget och väldigt bra arbete för medlemmarnas 
bästa vilket är något vi alla medlemmar ska vara väldigt tacksamma för. Föreningens ekonomi är 
i balans och kontrollen över densamma är god. I år stöttade Barn- & Ungdomssektionen ett 
försök att starta upp sjöscouter. De fick löfte om att låna Sjöborgen för några träffar på hösten 
men det blev inget pga. för få deltagare. 
 
Styrelsen ser med oro på svårigheten med att få medlemmarna att engagera sig i föreningens 
styrelsearbete. Sektionerna är för tillfället väl bemannade vilket är positivt. Vid årsmötet 2022 
kunde ingen valberedning, ny ordförande eller kassör väljas trots aviserade avhopp. Sittande 
personer valde att fortsätta ett år till med föreningens bästa för ögonen men det fick ses som en 
temporär lösning. Förhoppningsvis kan det ses som en tillfällig problematik och att föreningens 
fina arbete kan fortsätta.  
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Sett över det senaste verksamhetsåret kan jag säga att funktionärerna gör ett mycket bra jobb för 
föreningen och dess medlemmars bästa. 

Ordförande Henrik Löfqvist 

Verksamhetsberättelse HSS Ekonomifunktion 
Allmänt 
HSS Ekonomifunktion har under 2022 bemannats av Peter Thornström och Jennie Leonsson. 
Målsättningen har varit att kontinuerligt hantera transaktioner och bokföring på ett korrekt sätt 
samt ge HSS funktionärer och medlemmar en läsvärd information avseende sällskapets 
ekonomiska status och utveckling. Detta har skett genom att månadsvis presentera följande 
dokument: 

Ø Budgetuppföljning där utfall jämförs med budget och kommenteras. 
Ø Resultatrapport 
Ø Balansrapport 

Som komplement till detta har frågor hanterats utgående från huvudbokens information. 
 
Följande punkter redovisar de viktigaste händelserna avseende HSS ekonomi 2022. 

Ø En budget fastställdes där en mindre vinst prognostiserades och med bibehållna medel för 
investeringar. 

Ø Fokus i den ekonomiska redovisningen är fortsatt kassaflöde och återapportering av 
kostnader. Dock har större investeringar inte direktavskrivits för att resultat- och 
balansrapporter skall motsvara behov från långivande bank (Handelsbanken). 

Sammanfattat har HSS sektioner tagit ett stort ansvar för sin ekonomi och inom vissa delar har 
verksamheten bordlagts pga. pågående pandemi. 
 
Året i siffror 
Klubben har idag 510 (488) medlemmar vilket har givit oss goda intäkter, se tabell nedan. 
 
Föreningen har även intäkter på försäljning samt förverkad pant. Vilket gör att vi totalt under det 
här verksamhetsåret har en intäkt på 691 650 (1 300 529) Kr. Avvikelsen mellan 2021 och 2022 
är huvudsakligen kopplad till försäljning av bommar vid Sydbryggan. 
 
Nedan redovisas större intäkter: 

Ø Medlemsavgifter 221 530 (224 330) Kr 
Ø Bryggplatser 214 920 (222 145) Kr 
Ø Bojplatser 15 600 (16 200) Kr 
Ø Varvsavgifter 42 319 (38 422) Kr 

Anm: Varav sommarplats vagn ca 10TKr 
Ø Sommaravgift varv 20 500 Kr 
Ø Utprickningsavgifter 0 (18 975) Kr 

Anm: Försenad fakturering genomförs kvartal 1 2023. 
Ø Kranlyft 15 400 (14 200) Kr 
Ø Köavgift hamnen 8 500 (63 000) Kr 
Ø Försäljning tagg 12 100 (31 800) Kr 

Anm: Nya taggar har inköpts för 13 TKr 
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Sektionernas kostnader har följts upp löpande under året och ställt mot budget kan följande 
nämnas. 
 
Totalt har sällskapet haft kostnader på 667 611 (1 101 053) Kr vilket ger ett resultat på  
199 406 (38 911) Kr.  
 
Investeringsprojekten truck, nyckelsystem och Sydbryggan har belastat resultatet med  
90 300 (89 230) Kr avseende nedskrivningar. Trucken är nu helt avskriven. 
 
Utöver investeringskostnaderna har vi även utgifter som är återkommande varje år: 

Ø Hyra 44 400 (43 700) kr 
Ø El 67 701 (53 021) kr 
Ø Bevakning  36 095 (30 844) kr 
Ø Medlemstidning UfH  63 462 (52 694) Kr 
Ø Porto 5 566 (9 873) Kr 
Ø Försäkringar  8 960 (12 996) Kr 
Ø Bankkostnader 4 289 (5 850) Kr 
Ø SBU föreningsavgift  38 552 (37 683) Kr 
Ø Medlemsarrangemang  26 000 (17 524) Kr 

Anm: Funktionärsfest 

Vi började verksamhetsåret med 409 645 Kr i likvida medel och avslutar verksamhetsåret med 
473 985 Kr. Likvida medel är placerade på ett kapitalkonto samt ett investeringskonto där medel 
fonderas för framtida bruk. 
 
Helgasjöns Segelsällskap är en ideell förening och budgeterar normalt för ett nollresultat, dvs. 
medlemmarnas avgifter används till föreningens drift. 
 
Dock kräver verksamheten investeringar för att kunna drivas långsiktigt och för att kunna 
delfinansiera dessa investeringar med egna medel fonderas visst kapital för nedanstående typ av 
preliminära investeringar: 

Ø Reparation av Varvsbryggan och Sjöborgsbryggan 500 000 Kr 
Ø Reparationer klubbstugan på Bergö 100 000 Kr 
Ø Uppgradering av HSS arbetsbåtar 300 000 Kr 

 
Föreningen genomför direktavskrivning så långt som möjligt men bokför investeringar med val 
avskrivningstid. 
 
Som bilaga till verksamhetsberättelsen redovisas Resultat- och Balansräkning. 
 
Kassör Peter Thornström och ekonomistöd Jennie Leonsson 
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Sektionernas verksamhetsberättelser 2022 
Medlemsansvarig 
Säsongen har flutit på bra. Batteribyte till låsen har gjorts under hösten.  
Färre konstigheter med taggarna, tycker att medlemmar sköter sig bra, det enda man kan klaga 
lite på är väl att det slarvas med att stänga varvsbommen efter sig. 
 
Batteribyte: 
Varvsstugan byte   2022-06-17 
Toalett Sjöborgen   2022-09-20 
Sjöborgen Veranda   2022-09-20 
Sjöborgen Entré  2022-09-20 
Arbetsboden    2022-10-01 
Bergö checkades av i maj som bestämt. 
 
Kvarstår att byta batterier till samtliga hänglås på bommarna, som är lite krångligare, sker under 
våren innan sjösättning, 2023. 
 
Nya medlemmar som tillkommit under 2022 är 34. Antal medlemmar som gått ur är 7. 
Totalt är vi således enligt BAS 507 medlemmar 2022-12-26. 
 
Medlemsansvarig, Mikael Ekström 
 
Varvet 
I år hade vi inte hjälp av någon kranbil vid sjösättning och upptagning. Våra varvsansvariga 
hjälpte i stället de som behövde hjälp. Med vår fasta kran och trucken till hjälp så kom de både i 
sjön och upp igen. 
Vid senaste upptagningen tog vi upp 16 båtar och hjälpte några på plats med hjälp av trucken.  
 
Staketet mot grannen har blivit klart denna sommar och allt annat är relativ lugnt!  
Vi önskar en trevlig vinter och vi syns till våren med nya krafter. 
 
Varvsansvariga  
Attila Magyari, Benny Lundberg, Jörgen Palm och Ulf Sjösten 
 
Hamnsektionen 
HSS Hamn i Evedal omfattar fem bryggor med 200 bryggplatser samt ca 30 svajplatser och är 
fullbelagd. Trenden är att allt fler byter till större båtar och att flera skaffar större båtar som även 
används till sommarboende. 

Intresset för bryggplats hos sällskapets medlemmar är fortsatt stort och bryggkön omfattar  
ca 110 medlemmar vid årsskiftet. 

Hamnen har under året förskonats från olyckor och skadegörelse och sektionen har fokuserat på 
underhåll samt att anlägga en ny brygga söder om varvsrampen. Under året noterades att 
fenderbalken på Mittbryggan har rötskador på två ställen och en analys genomförs för att få 
klarhet i skadornas omfattning. 

Hamnens jollar är av varierande kvalité och åtgärder planeras under 2023. Vi har även fått en 
mindre arbetsbåt till skänks som skall användas vid mindre uppdrag i hamnen. 
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Under den senare delen av året har sektionen arbetat med en ny långsiktig utvecklingsplan då 
den tidigare fullgjorts. I denna plan ingår en maximal utbyggnad av alla bryggorna och åtgärder 
för att bereda plats för de större motorbåtarna. Planen kommer att föredras för årsmötet och 
därefter återstår finansiering och beslut avseende tidplan för genomförande. 

Hamnsektionen vill tacka alla för ett fint år och all hjälp vid våra pantaktiviteter. 

Växjö 2022-12-12 

Hamnsektionen, Lars Elmlund, Andreas Rosenberg, Anna och Anders Telehagen,  
Peter Thornström och Göran Wikström 
 
Arbetsbåtarna 
Som tillförordnad båtchef så har året flutit på bra med ”KjellE”, bara fyllt på vätskor och kört till 
sista resan, då kom motgången. Men nu lagar vi i vinter så är den redo för nästa år.  
 
TF Båtchef, Rikard Gustafsson 
 
Vakt-/säkerhetssektion 
Vaktgången av HSS medlemmar har fungerat väldigt, väldigt bra under hela båtsäsongen. 
Jämfört med de senaste åren så har det varit väldigt få missade vaktpass detta år. De som har bytt 
sina vaktpass har skött detta på ett föredömligt sätt, genom att notera detta på den vaktlista som 
sitter i pärmen i Sjöborgen och man har också lämnat en ifylld checklista efter sitt vaktpass i den 
lilla brevlådan. Så vi kan alla känna oss trygga med att det finns 2 personer som går vakt varje 
kväll och vaktar våra båtar.  
 
HSS har också varit förskonade från större incidenter. Vaktbolaget Avarn har också patrullerat 
alla nätter och inte haft något att rapportera. 
 
Vakt-/säkerhetssektion, Rickard Skarin och Håkan Petersson (f.d. Helin) 
 
Sjöborgen  
Det var ett bra år för Sjöborgen. Den blev målad och är jättefin nu! Nu väntar vi bara på 
toalettrenoveringen sedan är allt toppen! Medlemmarna skötte stugan fint. Inga större problem. 
Nu väntar vi på nästa sommar med glada medlemmar i stugan, och grillrök utanför! 
 
Sjöborgens stugfogdar, Geza Orgovanyi och Attila Magyari 
 
Bergö 

Bergö har haft ett antal besök av oss funktionärer under året samt använts flitigt av våra 
medlemmar. 
 
I maj gjorde vi första besöket på ön där vi konstaterade att vår murade grill spruckit så mycket 
att vi var tvungna att riva den för att ingen skulle komma till skada. Men i övrigt var det mesta 
sig likt. 
 
Vädrets makter kan vi ej rå över så vi justerade vårens Bergödag till söndagen den 22 maj med 
betydligt bättre resultat. Vi blev ca. 10 personer som kom upp till denna pantaktivitet och fixade 
i ordning ön inför säsongen. 
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Under sommaren har den norra och västra gaveln på stugan blivit målade och bojarnas kättingar 
har kontrollerats. Tyvärr har landgången till flytbryggan hoppat ur sitt fäste igen, så en plan för 
ny lösning behövs. 
 
Söndagen den 18 september hade vi vår andra pantaktivitet där vi stängde ön för säsongen. 
Utöver sedvanliga sysslor tog vi ner några träd som nu ligger fint under presenning redo för 
klyvning. 
 
22 oktober kunde vi äntligen transportera upp en ny murgrill till ön (400 kg), den hade varit 
restnoterad flera månader och vädret behövde också vara rätt men 2023 ska vi åter igen kunna 
grilla på västra sidan av ön. 
 
Vi tackar alla medlemmar för det gånga året och hoppas på en fin sommar 2023. 
 
Ö-fogdarna på Bergö, Anders Ivansson, Magnus Holmberg och Mårten Jonsson 

Klubbmästeriet 
Det har inte varit någon verksamhet i Klubbmästeriet i år. 
 
Klubbmästare, Jörgen Bergström 
 
Sjöfartssektionen 
Efter de nya fyrarna satts ut så förflöt året lugnt förutom en prick som isen förstört.  
 
Lars har gjort klart mätningarna till vårt nya sjökort och det bör komma till båtsäsongen drar i 
gång på allvar 2023. 
 
Sjöfartssektionen, Lars Nikell, Rikard Gustafsson och Jesper Wulcan 
 
Segelbåtssektionen 
Segelbåtsektionens uppgift under verksamhetsåret består i huvudsak av att administrera och 
genomföra kappseglingarna. Sektionen ska även underhålla och eventuellt komplettera 
kappseglingsbojar, linor, bojsänken m.m. Det åligger även sektionen att tillse så att mastkranen 
med tillhörande brygga är i funktion för säker användning. 

När vinterns kyla, slask och mörker börjar släppa taget och det finns hopp om en ny segelsäsong 
då träffades ett gäng förväntansfulla kappseglare. Torbjörn H. och hans företag,  
Växjö Inredningsmiljö, ställde (som vanligt) upp med möteslokal och fika. Tanken med träffen är 
att bestämma kappseglingsprogrammet, regler, regeltolkning, startavgift mm, och inte minst lite 
trevligt segelsnack. 

Segelbåtsektionen bjöd in till 15 kappseglingar under säsongen.  
Årets nyhet var ”Poängjakten”. Det är ingen traditionell kappsegling, utan man seglar när man 
själv kan, man seglar så ofta man vill, ingen tidtagning, inga regler. Man seglar till olika 
”rundningsmärken” i Helgasjön Högre poäng desto längre bort från Evedal de ligger. 
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10 seglingar ingick i Torsdagscupen. Banans sträckning bestäms av aktuellt vind- och 
väderförhållande med sikte på att seglingstiden ska vara cirka en (1) timme. Startproceduren i 
Torsdagscupen var att vi varannan segling startade med individuell starttid och varannan gång 
var det gemensam start.  

Våra 5 övriga kappseglingar var: 
Guldkusten, Klubbmästerskapet, Pegasus, Augustinatten samt Distanskappseglingen.  

Torsdagscupen, där räknas de 5 bästa (av 10) seglingarna.  
De 10 seglingarnas sammanlagda banlängd blev 35,32 Nm (och sen blev det förstås en massa 
kryssben oxå). Grattis till Team Herbertsson som behärskade alla vind- väder- och 
banläggningar med sin 707: a och vann 7 av de 9 seglingar de ställde upp i. 

Guldkusten den 22 maj blev en förkortad version pga. svag till obefintlig vind. Start från 
Evedal, runda boj vid Emma och sedan tillbaka till Evedal och målgång. Tanken är att banan 
skall gå upp i Örviken till glädje för de boende längs (guld)kusten, men vinden räckte inte till 
denna dag.  
4 segelbåtar till start. Grattis till segern Claus Wibroe i 606:an som seglade den förkortade 
banan på 5 tim 49 min 35 sek. 

Klubbmästerskapet avgjordes den 21 juni.  
5 taggade besättningar kom till start. I Evedalsviken seglades 3 seglingar. Varje segling tar 
mellan 20–30 minuter. Banan är en kryss/länsbana. Grattis Torbjörn Herbertsson med gast 
som för 16:e gången (sedan 2004) vann klubbmästerskapet.  

Pegasus, 21 augusti 
Ökande V-NV vind. ca 5–6 m/s vid målgång. 3 båtar på startlinjen. Olika båttyper seglar olika 
långa banor beroende båtens SSR-tal. (ett handikappsystem).  
Vi gratulerar Jan-Erik Jonsson som seglade sin 707: a till seger på 1 tim 36 min 15 sek. 

Augustinatten seglades 26 augusti. 
Starten i Evedal vid 20-tiden. Fyrarna i Helgasjön leder besättningarna runt Bergö och sedan mot 
målet i Evedal. 1 båt kom till start i den byiga NV-vinden. Efter målgång väntar ärtsoppa med 
tillbehör och eftersnack på Sjöborgens veranda. Grattis till Urban Thim som ”rattade” 707:an 
till seger på 3 tim 1 min 46 sek. 

Distanskappseglingen 
Inställd pga. för deltagare anmälda. 

Poängjakten 
Vi gratulerar Stefan Skagwall i Avantin, med 19 inseglade poäng, till historisk första segrare i 
HSS nyinstiftade ”tävling” Poängjakten. 3 olika båtar deltog under säsongen.  
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Einars Uppmuntran 
Ett pris som ska uppmuntra till kappsegling genom att deltaga i så många seglingar som möjligt. 
Priset är uppsatt av Einar Swanström, en av HSS grundare. 2022 års vinnare deltog i 13 av årets 
15 seglingar. Grattis Jan-Erik Jonsson 

Totalt har det varit 71 båtar som kommit till start vid kappseglingarna 2022. I Torsdagscupen är 
det 10 olika skeppare som ställt upp under säsongen 2022. I de övriga 5 seglingarna har det varit 
sammanlagt 12 skeppare som kommit till start, det blir 2,4 båtar/segling. 

Nu är alla rundningsbojar och bojtyngder upptagna och tvättade, och förlorat 
kappseglingsmateriel återanskaffat. Mastkranen ska nattas för vintern innan isen lägger sig på 
Helgasjön och säsongens sista seglare har riggat av. 

En oktoberkväll samlades 19 kunskapstörstande seglare i Sjöborgen. Bengt Jönssons höll 
föredrag om segelteori och delade med sig av sin kunskap. Vi fick lära oss om vilka faktorer som 
påverkar ett segel, allt med målet att segla snabbare. Förhoppningsvis är inte allt glömt till nästa 
säsongs seglingar. 

När sommar och segling är som längst bort (i både sinne och tid) då inbjuds alla kappseglare till 
”After Sail” på varma goa` krogen. Vi äter, dricker och umgås och försöker förklara varför det 
gick som det gick i sommarens seglingar. 

Nu övervintrar vi så gott det går. Men som vanligt gäller: 
”Ventis secundis tene cursum” (Vid gynnsamma vindar, håll kursen) 

Växjö i december 2022 

Segelbåtssektionen,  
Ingmar Olsson, Jan-Erik Jonsson, Torbjörn Herbertsson och Staffan Kerker 
 

Motorbåtssektionen 
Det har inte varit någon verksamhet i Motorbåtssektionen i år. 
 
Motorbåtssektionen, Magnus Andergren och Jörgen Bergström 
 
Barn & ungdomssektionen 
Vi beslutade att stötta uppstarten av ”Sjöscouter” som Therese Litsin håller i. 
De fick lov att använda Sjöborgen för några av sina träffar som var planerade till sensommaren 
och hösten. 
 
Barn & Ungdomssektionen, Annika Hasselblad, Gabrielle Thornström, Peter Thornström och 
Magnus Andergren 
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Utbildningssektionen 

Under året har utbildning skett framför allt via Underrättelser för Helgasjöfarande. 
 
Nr 1: Knopkunskap: Världens bästa knop Pålsteken. 
Historiskt: Sjösättning 1960. 
Nr 2: Konsten att belägga en knape, En numera nästan bortglömd konst. 
Information om bottenmålning. 
Nr 3: Information från Båtunionen om Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2022 
till 2027 som gäller oss båtägare. 
Nr 4: Historiskt: Rälsbygge på varvet 1963. 
 
I november hölls en kväll för seglare på Sjöborgen med 18 deltagare. Ämnet var att väcka 
intresse för seglingsteori, eventuellt för vidare diskussioner och självstudier. 
 
Utbildningssektionen, Bengt Jönsson och Amel Osmanovic 
 
Informationskommitté – UfH och hemsida 
Information till medlemmar i form av artiklar och föreningsinformation har förmedlats 
traditionellt via Underrättelser för Helgasjöfarande (UfH) som utkommit med 4 nummer. 
 
Tidningen är HSS primära informationskanal då den når alla och läggs även ut på hemsidan. 
 
Vi bytte plattform för vår hemsida under våren. Den är nu lite modernare och vi jobbar löpande 
med denna under hela året för att hålla den så aktuell som möjligt. 
Även detta verktyg för att göra hemsidan sponsras av vår medlem Sören Strömberg och hans 
företag Artisan. HSS tackar för verktyg och utbildningen vi fick för att kunna sköta om hemsidan 
själva. 
 
Informationskommittén, Annika Hasselblad, Mikael Ekström, Peter Thornström och 
Gabrielle Thornström 
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_____________________   ______________________  
Henrik Löfqvist   Annika Hasselblad 
 
 
_____________________   ______________________  
Peter Thornström                       Claes Johansson           
 
 
_____________________   ______________________  
Rikard Gustafsson                       Rita Dahmberg           
 
 
_____________________   ______________________ 
Sonny Hultman   Jennie Leonsson  

  


