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Håtö Seglarsällskap  
 

 

Håtö Seglarsällskaps verksamhetsår 2018 började som alltid med att anmälan till Håtö Seglarskola 
öppnade klockan 00.00 den 1 januari 2018. Anmälningarna strömmande in och visade på fortsatt stort 
intresse för Håtö Seglarskola. De första 14 dagarna efter anmälans öppnande fick familjer som är 
medlemmar i Håtö Tomtägarförening förtur till platserna. Alla tre seglarskoleveckorna 27, 28 och 29 
var alla fulla i mitten av januari då väntelistorna började fyllas på.  

Inför sommaren 2018 rekryterades under hösten 2017 fem nya hjälpinstruktörer. Ansökningarna för 
att bli hjälpinstruktörer var dock fler vilket var mycket glädjande men tyvärr också ledde till att inte 
ens hälften av de som ansökte kunde bli antagna som instruktörer.   

Den 1:a mars gick information om betalning för sommarens läger ut till all de som anmält sig till Håtö 
Seglarskola. Avgiften höjdes inte från tidigare år och därför kostade det 1500 kr per barn och vecka 
att vara med på Håtö Seglarskola under 2018 samt ytterligare 100 kr per familj för medlemskap i Håtö 
Seglarsällskap. I samband med betalning och bekräftelse därav gick även kallelse till Håtö 
Seglarsällskaps årsmöte ut till alla familjer som var medlemmar i Håtö Seglarsällskap under 
verksamhetsåret, samt till resterande medlemmar i Håtö Seglarsällskap under veckorna innan 
årsmötet som planerades till startsöndagen vecka 27, den 1 juli.  

       

Den 9 juni hölls kick off med instruktörerna på Håtö. Under dagen genomfördes diverse fix och trix 
med seglarskolans båtar inför sommaren och inventering av boden. Dasset som delvis uppförts under 
året närmade sig färdigt skick, vilket också gjorde att den del av seglarskoleboden som tidigare varit 
upptaget nu kunde användas som förvaring. Kick offen var välbesökt och under dagen serverades 
lunch och dagen avslutades även med bad.  

Söndagen den 1 juli började första seglarskoleveckan år 2018. Carl Håkansson var chef för veckan och 
48 barn var med. Veckan bjöd på starka vindar, framförallt i början av veckan vilket gjorde att veckans 
segling några dagar fick stuvas om för att undvika skador på båtar och onödig exponering av barnen 
för kraftiga vindar.  



Efter första dagen på seglarskolan v 27, den 1 juli, hölls årsmöte för Håtö Seglarsällskap vid boden. 17 
familjer närvarade. Resultat- och balansräkning fastställdes för år 2017 samt ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för år 2017. Magnus Nord, sittande ordförande, väljs till ordförande för Håtö 
Seglarsällskap för ytterligare ett verksamhetsår. Viktor Lund väljs in som ny styrelseledamot. Sittande 
styrelseuppleanter Carl Håkansson och Sofia Bredberg väljs om. Caroline och Tony Schlossar väljs om 
till revisor respektive revisorssuppleant. Monica Lind och Anna-Karin Enfors väljs som valberedning.  

Håtö Seglarskola v 28 leddes av Viktor Lund, vilket alltså var Viktors första vecka som ansvarig för 
lägret. 49 barn medverkande under veckan som vädermässigt var lugnare än vecka 27. Direkt efter 
vecka 28, lördagen den 14 juli 2017 hölls Håtö Cup av förra årets vinnare. Vinnande ur cupen gick 
Thomas Lund med besättning, som alltså kommer arrangera Håtö Cup år 2019.  

Sommarens sista seglarskolevecka, vecka 29, leddes återigen av Carl Håkansson och även den veckan 
var lugnare än vecka 27. 48 barn var med under veckan.  

Under varje vecka av Håtö Seglarskola hölls en ledarmiddag för de instruktörer som arbetade under 
veckan då Håtö Seglarskola bjöd på mat. Ledarmiddagarna var mycket trevliga och uppskattade av 
instruktörerna och gjorde mycket för sammanhållningen.  

        

Den 25 augusti hölls kick out under ledning av Viktor Lund då båtarna vinterförvarades samt diverse 
fix kring boden genomfördes. På närvarosidan var kick outen lite mindre välbesökt än kick offen men 
genomfördes ändå snabbt och smidigt av de närvarande. Lunch serverades under dagen.  

Styrelsen har under året diskuterat flertalet ämnen men framförallt genomförandet av ledningsbyte 
från Clara Sohlberg och Carl Håkansson till Viktor Lund samt uppdatering av Seglarskolans flotta då de 
flipprar Seglarskolan haft kostar mycket att underhålla, både tids- och kostnadsmässigt. Arbetet med 
hemsidan, som tidigare gjorts av Clara Sohlberg eller den vid tillfället seglarskoleansvarige, lades över 
på Sofia Bredberg som en del av hennes styrelsearbete i ett försök att sprida de uppgifter som faller 
på seglarskoleansvarig. Vidare kan styrelsen konstatera efter sommaren att ännu ett verksamhetsår 
hållits med goda resultat både ekonomiskt men framförallt seglings- och gemenskapsmässigt. Håtö 
Seglarsällskaps verksamhet i form av Håtö Seglarskola är mycket uppskattad av barn som vuxna som 
är involverade och styrelsen är mycket glada att kunna bidra till att Håtö Seglarskola kan fortsätta 
hållas år efter år.  

Under hösten 2018 påbörjades rekryteringen av hjälpinstruktörer inför 2019. Visst administrativt 
arbete utfördes samt att anmälningssystemet förbereddes inför nyår 2018.  

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som bidrar till Håtö Seglarsällskaps verksamhet!  

 

 

Clara Sohlberg, Uppsala, den 4 september 2018 


