Verksamhetsberättelse för Håtö
Seglarsällskap 2020
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Den 1 januari inleddes Håtö Seglarsällskaps verksamhetsår 2020 med öppnandet av anmälan
till Håtö Seglarskola. Intresset var mycket stort och anmälningslistan till vecka 29 blev full på
rekordkort tid efter endast 23 minuter. Nytt för i år var att anmälan för medlemmar i Håtö
Tomtägareförening kunde anmäla sig redan från och med den 18 december och denna
förstidsanmälan nyttjades av 25 deltagare.
Betalningsinformation sändes ut till alla anmälda i början av mars och sista betalningsdag var
den 31 mars. Lägeravgiften, som höjts med 100 kr från föregående år, var 1600 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 2020, som
planerades till söndagen den 28 juni. Dessutom upprättades en medlemssida på hemsidan,
med bland annat protokoll och verksamhetsberättelser. Åtkomst fås via ett lösenord som
delgavs alla medlemmar i mailet om betalningsbekräftelse.
Under maj månad hade styrelsen och cheferna ett extrainsatt möte för att diskutera hur covid-19
skulle komma att påverka lägret. Beslutet blev att meddela alla anmälda via mail om att lägret
planerades att genomföras med diverse smittskyddsåtgärder samt att ge alla föräldrar
möjligheten att avboka med återbetalning av lägeravgiften fram till och med den 31 maj. Även
instruktörerna informerades om beslutet för transparens och möjlighet till planering.
Konsekvenserna blev att totalt 6 barn avbokade sina platser på lägret, främst på grund av att de
var bosatta utomlands, och dessa platser fylldes snabbt upp av elever från reservlistorna.
Under våren anordnades två kick-off-dagar för instruktörerna, den 7 respektive 26 juni, där 19
instruktörer medverkade på den första och 16 på den andra. Detta var även ett tillfälle för de nio
nya hjälpinstruktörerna, som rekryterats under vintern, att få lära känna de övriga ledarna.
Under förmiddagen den 7 juni hölls en livräddningskurs i vatten med Johan från Svenska
Livräddningssällskapet. De instruktörer som ville övade också på att köra och hantera motorbåt
inför sommarens läger. Utöver detta förbereddes jollarna, fevor och nya optimister
transporterades till lägret, seglarskolans Virus 20 mastades på och boden inventerades.
Söndagen den 28 juni klockan 09:00 gick starten för Håtö Seglarskolas första lägervecka år
2020. Veckan leddes av båda cheferna, Viktor Lund och Petra Nord, samt 16 instruktörer varav
två hjälpinstruktörer. 48 barn deltog och det blev en lyckad seglingsvecka. På måndagen åt alla
instruktörer middag på Blidö Värdshus. I och med den pågående coronapandemin avråddes

föräldrar från att närvara på dagsutflykten till Lilla Asken både denna och övriga veckor för att
minska trängseln på den lilla ön.
Första dagen på vecka 27, söndag 28 juni, hölls också Håtö Seglarsällskaps årsmöte. Under
mötet diskuterades nästa års 50-årsjubileum och möjligheten att ha fyra veckors
lägerverksamhet återigen. Till ordförande omvaldes Magnus Nord och till ledamöter valdes
Sofia Bredberg och Viktor Lund. Till suppleantsposterna valdes Aron Berg och Hugo Walldan.
Revisor och revisorssuppleant, Caroline Schlossar respektive Tony Schlossar, avsade sig
posten och Per Magnusson valdes till revisor och Clara Sohlberg till revisorssuppleant.
Valberedningen, Monica Lind och Anna-Karin Enfors, valdes igen. 17 medlemsfamiljer
närvarade under årsmötet.
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Vecka 28 var Petra Nord ansvarig för lägret med 16 instruktörer, varav tre var nya för i år, och
48 barn deltog. Till följd av hårda vindar tillbringades måndagen på land med stafetter, brännboll
och teoripass men resten av veckan förlöpte mycket smidigt med många glada barn och
instruktörer. Ledarmiddagen anordnades på Marholmen på måndagen.
Lördagen den 11 juli arrangerades Håtö Cup av fjolårets vinnare Ulf Hedlund med besättning. I
SRS-klasssen deltog 22 båtar och vinnarna Martin Malmgren, Sara Bredberg och Anja
Sandgren som seglade Express. Optimistklassen vanns för andra året i rad av Fanny Axlinder.
Prisutdelningen ägde rum på seglarskoleberget men på grund av rådande omständigheter hölls
ingen gemensam regattamiddag efteråt.

Årets tredje vecka inleddes söndag den 14 juli med 52 deltagare. Denna vecka var Viktor Lund
ansvarig. Tyvärr kände sig ett par instruktörer krassliga och fick stå över lägret men några
tappra ersättare kunde hoppa in med kort varsel så totalt medverkade 18 instruktörer.
Ledarmiddag ordnades även denna vecka på Marholmen. Åskan fick oss att avstå några av
seglingspassen för att istället spela brännboll och leka flytväststafett på Haget, i övrigt bjöd
veckan på friska seglingsvindar. Norrtelje Tidning var på besök och intervjuade barn,
instruktörer och lägerchef vilket resulterade i ett dubbelsidigt reportage samt omslagsbild den 17
juli.
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Söndag den 16 augusti hölls ett styrelsemöte med chefer. Styrelsen beslutar att ytterligare RS
Fevor samt merchandise och nya instruktörsvästar kan köpas in under hösten och att tillsätta en
festkommitté som planerar 50-årsjubileum på Haget den 17e juli 2021, alltså i samband med
Håtö Cup.
Kick-outen ägde rum lördag 12 september med 17 instruktörer närvarande. Boden
inventerades, jollarna mastades av och gjordes redo för vinterförvaring och det bjöds på
hamburgare till lunch. Fevorna och en laser bogserades också till vinterförvaring och båtarna
kring boden ställdes i ordning inför vintern.
Denna höst moderniserades seglarsällskapets flotta med två RS Fevor vilka transporterades av
materialare Thomas Lund till vinterförvaring.
Under hösten ansökte många tidigare elever att bli hjälpinstruktörer till nästkommande sommar.
Lägercheferna tycker det är mycket roligt och gick i december igenom ansökningarna och antog
11 nya hjälpinstruktörer till 2021 års läger.

2020 var ett framgångsrikt år för Håtö Seglarsällskap och deltagarlistan blev som vanligt full på
rekordtid! Styrelsen är mycket glad att få stötta en sådan glädjebringande verksamhet som
förhoppningsvis givit fina minnen för många barn, ungdomar och vuxna denna annars väldigt
annorlunda sommar. Vi ser fram emot jubileumsåret 2021 och planerar att likt föregående år
öppna anmälan vid tolvslaget 1 januari 2021 och för Håtö Tomtägareförening den 18 december.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som bidrar till Håtö Seglarskola och dess verksamhet.
Viktor Lund och Petra Nord, Lägerchefer.
Uppsala respektive Stockholm, 14 november 2020. Uppdaterad 28 februari 2021.
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