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Apladalens

Segelsällskap

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
1.

Årsmöte, styrelsemöten och styrelsens sammansättning.

Föreningen hade sitt årsmöte 2020-03-17 på Ringvägen 65.
10 medlemmar var närvarande.
Årsmötet valde följande styrelse:
Post
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Carméla Skillfeldt
Daniel Andoff
Andreas Holmer
Jessica Johansson
Patrik Skillfeldt
Daniel Johansson
Vakant

Mandatperiod
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
-

Tid kvar
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
-

Val
Omval
Omval
Omval
Omval
Kvarstår
Omval
Ej vald

Revisor
Revisor

Per-Axel Wärnå
Peter Ringberg

1 år
1 år

1 år
1 år

Omval
Omval

Valberedning Per Bildh, Ordf.

1 år

1 år

Omval

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året med protokollförda möten.
2.

Medlemsantal och medlemsavgifter

Klubben har under året haft:
-12 st familjemedlemmar (10 st fg år)
-16 st enskilda medlemmar (4 st fg år)
-2 st stödmedlemmar (1 st fg år).
Sammanlagt är det 68 individer i ovan typer av medlemskap (35 fg år).
Under 2020 har medlemsavgifterna varit:
Familj 900 kr
Enskild 500kr
Stödmedlem 200 kr

Sidan 2 av 3

3.

Seglingsverksamheten

Dagläger 10-13 augusti
6 deltagare.
Ledare: Melker Bildh, Albert Skillfeldt, Oscar Holmer
Poängseglingar (april-september)
Poängseglingen kördes 22 gånger – samtliga veckor utom daglägret. Totalt 24 seglare
gjorde tillsammans 108 seglingsturer. Segrare i juniorklassen samt total segrare var
Oscar Holmer med 14 poäng, tätt följd av Ivan Skillfeldt som seglade 12 gånger. På
tredje plats kom Ruben Stråkeved med 6 poäng. I seniorklassen kom Per-Axel Wernå
och Johanna Eggenkamp på delad förstaplats med 12 seglingspoäng vardera. Sara
Holmer kom trea med 9 poäng.
Prisutdelningen och pizzakvällen på Chaplin fick ställas in pga restriktionerna i
samband med den pågående coronapandemin.
Seglarskola ungdom o vuxna
7 deltagare.
Ledare: Per-Axel Wärnå.
Året brukar avslutas med julbad (bastu och dopp i sjön) samt julmat. Detta ställdes in
pga restriktionerna i samband med den pågående coronapandemin.
4.

Egna tävlingar

Klubbmästerskapen 4 oktober.
Klubbmästerskapen kördes i form av matchrace med Tvåkronorna. Tre lag deltog och
vinnare blev lag Ivan Skillfeldt/Oscar Holmer/Leon Albertsson.
Smålandscup i Värnamo
Vi valde att inte arrangera någon deltävling i år. Klubben har ingen seglare som tävlar
aktivt.
5.

Tävlingar som ASSV varit representerade på

Smålandscupen
ASSV har inte haft någon deltagare på Smålandscupen i år.
6.

Klubbhuset

Vi har inte genomfört några stora projekt i år, mer än normal städning och underhåll.
7.

Båtar och material

Inget att notera.
8.

Marknadsföring/intern information
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Marknadsföring av dagläger och seglarskolor har skett via Facebook, hemsidan och
anslagstavlan i klubbhuset.
9.

Sponsring

ASSV tackar sponsorer/bidragsgivare och alla frivilliga som jobbat med att driva vår
verksamhet.
10.

Resultat och balansräkning, inventarieförteckning

Framgår av separat rapport.
11.

Avslutning

Segling kan vara så många saker, en skön avkoppling eller en tävling tillsammans med
andra. Vid båda dessa tillfällen utvecklas individuella kunskaper om hur man hanterar
sitt ”redskap” och samtidigt vikten av att förbereda sig väl.
Segling innebär också ett stort mått av social gemenskap och som få andra idrotter ger
seglingen föräldrar och barn gemensamma upplevelser långt upp i åldrarna.
För att ASSV skall utvecklas krävs att klubben har en inbjudande kultur där alla skall
känna sig välkomna att delta – alla skall även få erbjudande om ett uppdrag i klubben.
Styrelsen vill tacka samtliga som bidragit till klubbens verksamhet 2020 och hälsar
samtidigt nya och gamla medlemmar välkomna till 2021 års verksamhet.

Styrelsen för ASSV i mars 2021.

