Verksamhetsberättelse för Håtö
Seglarsällskap 2019
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Den 1 januari inleddes traditionsenligt Håtö Seglarsällskaps verksamhetsår 2019 med
öppnandet av anmälan till Håtö Seglarskola. Intresset var enormt. Vecka 28 var populärast och
redan 00:38 var anmälningslistan full vilket gjorde att reservlistan blev lång. Fram till 14 januari
reserverades platser till medlemsfamiljer i Håtö Tomtägareförening.
Betalningsinformation skickades till alla anmälda i månadsskiftet februari/mars och 29e mars var
sista betalningsdag. Lägeravgiften var likt föregående år 1500 kr per elev och medlemsavgiften
100 kr per familj. Vid mottagande av betalning skickades bekräftelse och inbjudan till
lägerveckorna samt kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2019, som planerades till den 30
juni.
25 maj hölls kick-off för instruktörerna och 22 instruktörer medverkade. Under förmiddagen hölls
en livräddningskurs av Malou Schlyter, därefter preparerades jollarna och boden inför
sommarens lägerverksamhet. De nya jollarna, 3 stycken RS Feva XL, som införskaffats under
hösten 2018 med bidrag från Roslagens Sparbank, började också transporteras till lägret.
Söndagen den 30 juni klockan 09:00 gick startnjutten för Håtö Seglarskola 2019s första
lägervecka. 46 barn deltog och veckan bjöd på ambivalent väderlek med hårda vindar. Trots
detta seglade barnen varje dag med glada miner och både utflykt, denna vecka till Håtö
Svansar, samt fredagsfinaler kunde genomföras.

Vecka 28 deltog 51 barn, veckan gav mindre regn men lika hårda vindar. Många kapsejsningar
och bad senare kunde veckan traditionsenligt avslutas med diplomutdelning vid berget på
fredagen.

Lördagen den 13 juli anordnades Håtö Cup av fjolårets vinnare Oskar Lund. 21 SRS-båtar samt
en optimist deltog i kappsegling runt munkarna med härliga vindar i solsken. Optimistklassen
vanns av tappra Fanny Axlinder och vinnare i SRS-klassen och därmed nästa års arrangör blev
Ulf Hedlund med besättning. Dessa mottog sina priser under prisceremoni på seglarskoleberget
som följdes av traditionsenlig regattapicknick.
Årets tredje och sista vecka inleddes söndag den 14 juli med 48 deltagande elever. Håtö
seglarskolas sista lägervecka hölls under milda förhållanden med rekordsvaga vindar i kontrast
till tidigare veckor.

Denna söndag hölls även Håtö Seglarsällskaps årsmöte, vilket hade fått flyttas. Under mötet
antogs nya stadgar, det stundande 50-årsjubileumet 2021 lyftes och fyra veckors
lägerverksamhet diskuterades. Till ordförande omvaldes ordförande Magnus Nord och till
ledamöter omvaldes Thomas Lund och Ina Gärdlund. Även till suppleantsposterna omvaldes
sittande ledamöter, Carl Håkansson och Sofia Bredberg. Revisor och revisorssuppleant,
Caroline Schlossar respektive Tony Schlossar, omvaldes också men förklarade att de kommer
avsäga sig posten vid nästa årsmöte. Även valberedningen, Monica Lind och Anna-Karin
Enfors, valdes igen. 36 medlemmar närvarade under årsmötet.
Alla tre veckor leddes av Petra Nord och Viktor Lund tillsammans med 16 instruktörer, varav
totalt sex hjälpinstruktörer. Varje vecka anordnades en middag för ledarna av Håtö
Seglarsällskap på Restaurang Varvet, Fejan Skärgårdskrog respektive Furusunds Värdshus.

Den 11e Augusti hålls ett styrelsemöte, där beslutas bland annat att nya tåliga optimister, så
kallade skoloptimster, skall köpas in, samt att i vår försöka komplettera den HLR-utbildning
instruktörerna fick detta år med en vattenlivräddningsutbildning.
Lördagen den 17e augusti höll de lägeransvariga kick-out med 10 närvarande. Boden
inventerades, jollarna mastades av och gjordes redo för vinterförvaring och det bjöds på
hamburgare till lunch. Fem flipperskrov samt ett optimistskrov transporterades även till
Salmunge återbruk för återvinning, eftersom behovet av dessa jollar upphört i och med RS
Fevorna. Dessutom var några av skroven ordentligt skadade efter stormarna föregående vinter.
I oktober moderniserades seglarsällskapets flotta och vi fick hem de fyra sprillans nya
skoloptimisterna som ser mycket tåliga och fina ut med slitstarka strumpsegel.
Under hösten ansökte relativt många tidigare elever att bli hjälpinstruktörer till nästkommande
sommar. Lägercheferna tycker det är mycket roligt och går i december genom ansökningarna
för att sedan börja planera bemanningen för 2020 års läger.
2019 var ett framgångsrikt år för Håtö Seglarsällskap med både högre tryck på anmälan än
någonsin tidigare, mycket tid på vattnet och framförallt många skratt. Styrelsen är mycket glada
att få stötta en sådan glädjebringande verksamhet och ser förväntansfullt fram emot 2020.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som bidrar till Håtö Seglarskola och dess verksamhet.
Viktor Lund, Lägerchef.
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