


Verksamhetsberättelse 2017 
Styrelsen för Marstrands Segelsällskap lämnar härmed verksamhetsberättelsen för 2017, MSS 87:e 
verksamhetsår. 
 
1. VISION OCH VÄRDEGRUND 
MSS verksamhetsidé är enligt stadgarna att verka för segelsporten samt samla sjösportens vänner 
och utövare. Styrelsen har under året arbetat vidare utifrån visionen att MSS ska vara värd för 
Sveriges ledande seglingsarena i Marstrand, i samverkan med andra samt genom segling och båtliv 
skapa regional nytta för samhället året runt. Vår värdegrund bygger på att klubben ska stå för 

• Öppenhet och positivt bemötande 
• Kompetens och säkerhet 
• Upplevelse och glädje 

Visionen och värdegrunden syftar till att vägleda det praktiska arbetet. Ambitionen är att arbeta 
kontinuerligt med visionen och värdegrunden så att dessa skall genomsyra alla delar av verksamheten. 
 
2. ORGANISATION 
Styrelsen har organiserat MSS verksamhet inom sex olika sektioner/arbetsområden 

• Barn-‐ och ungdomssektion 
• Kappseglingssektion 
• Arbetsgrupp för anläggningar och båtar 
• Arbetsgrupp för medlemsaktiviteter 
• Arbetsgrupp för administration 
• Arbetsgrupp för upptagning och sjösättning 

Verksamheten i sektioner och arbetsgrupper styrs genom en verksamhetsplan och ett antal 
styrdokument. 
 
3. STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har sedan årsmötet den 26 februari 2016 bestått av Marcus Blomberg (ordf.), Lena 
Gipperth (vice ordf.), Teresa Svensson (kassör), Michael Luft (sekreterare), samt ledamöterna, 
Claes Steffenburg, Tobias Nicander, Mikael Pettersson, Hans Zickerman Annika Bjurmalm och Linda 
Källfelt. Styrelsen har under perioden från förra årsmötet till 31 december 2017 haft 9 
protokollförda möten. Dessutom har kappseglingssektionen, barn och ungdomssektionen samt 
diverse arbetsgrupper haft ett antal planeringsmöten inom respektive verksamhet. 
Styrelsemedlemmar har deltagit i möten och utbildningar anordnade av Svenska Seglarförbundet, 
Västkustens Seglarförbund, SISU och Kungälvs kommun. Möten har hållits med Statens 
Fastighetsverk och vår hyresvärd Strandverket AB angående våra lokaler. MSS har även 
samarbetat med flera andra klubbar i regionen bl.a. Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS), 
Lerums Segelsällskap (LESS), och Hjuviks Båtklubb (HjBK). 
 
4. EKONOMI OCH SPONSRING 
Vi har vänt de två senaste årens nedåtgående ekonomiska trend till ett behövligt positivt år. 
Kappseglingarna, seglarskolan och sponsorer är alla bidragande orsak till årets positiva resultat och 
hela föreningen har jobbat hårt med att få ordning på ekonomin och gjort ett fantastiskt resultat. 
 
Våra sponsorer har bidragit på ett väsentligt sätt till att verksamheten har kunnat komma på fötter 
igen. Vi har under året haft avtal med följande klubbsponsorer: Bergs Konditori, Marstrands 
Havshotell, Ringens Varv, Space M2, Arteria Graphic Production, Boskaparna, HeliSafe, Marstrand 
Event, Rutgerson, Salt & Mortel, Liros Ropes 
Eventsponsorer är: Apply Emtunga AB (Apply Emtunga Cup) och Boskaparna (Prova på segling). 
Dessutom har vi fått hjälp med olika tjänster av en lång rad personer. 
 
Bidrag till klubbens verksamhet samt till långsiktiga investeringar har under året givits av 
Seglarförbundet, Idrottslyftet, SISU, Lokalt aktivitetsstöd och Göteborgs Barnhusfond. 



5. MEDLEMSREGISTRET OCH KOMMUNIKATION 
Medlemsantalet vid utgången av verksamhetsåret 2017 var 367 mot 979 2016 (detta beror delvis på 
att vi räknar på ett annorlunda sätt, men vi har ett tapp av medlemmar). Vi har 270 obetalda avgifter. 
Detta är något som vi måste jobba med att förbättra betydligt under 2018.  
Arbetet med att upprätta och underhålla ett medlemsregister i IdrottOnline har fortsatt under året. Nu 
finns rutiner för utskick av nyhetsbrev till samtliga medlemmar och andra knutna till nyhetsbrevet. 
Totalt går nyhetsbrevet ut till 1090 personer. 
Systemet möjliggör också förenklad rapportering av antalet medlemmar till Svenska seglarförbundet 
samt LOK-stöd och SISU bidragshanteringen. 
Vi går mer och mer mot att sprida information via hemsidan och Facebook. MSS hemsida har under 
året haft över 50.000 sidvisningar. MSS Facebook-sida följs av 767 personer mot 670 förra året, så en 
ökning med nästan 100 personer och under 2017 har där publicerats 96 inlägg, varav många nått över 
tusen personer. Inläggen om Mästarnas mästare nådde till och med nästan 4500 personer. Bara två 
nyhetsbrev har skickats ut, så detta kan vi göra bättre till nästa år. 
Däremot producerades ingen årsbok 2017 heller. 
 
6. LOKALER OCH MATERIAL 
MSS äger och disponerar båtar, material för seglarskola och kappsegling, kranar för båtupptagning 
samt lokaler.  
Under 2017 köpte vi en ny mellanstor ribb med hjälp av ett anläggningsbidrag och att vår sponsor 
Boskaparna gick in och köpte en reklamplats på båten. Ribben har varit ett bra tillskott till vår 
verksamhet under året. Vi måste också rikta ett extra tack till vår sponsor Ringens varv som har ställt 
upp under 2017 med att vi fått låna en motor. Detta var välbehövligt, då ekonomin som sagt var 
väldigt ansträngd när vi inledde 2017. 
 
Under året har ett antal arbetsdagar genomförts med bra uppslutning. Det är glädjande att se att så 
många vill hjälpa till att underhålla vår anläggning och båtar. 
MSS styrelse vill tacka alla som har hjälpt till. 
 
Tillsammans med GKSS, Marstrandsföretagarna, hamnförvaltningen i Marstrand samt Miriam 
Johansson och Eva-Lena Andersson från Kungälvs kommun har MSS fortsatt att arbetat fram ett 
koncept för Nationellt seglingscentrum i Marstrand. Tillsammans med dessa går vi nu in i nästa fas där 
vi 2020 skall ha en anläggning med nya ramper för att kunna ta emot OK-jollarna på VM 
 
7. SJÖSÄTTNING OCH BÅTUPPTAGNING 
Vinterförvaring av båtar har fungerat mycket bra vid Strandeverket och ger ett värdefullt ekonomiskt 
tillskott till klubben. Muskeviken kan vi bli bättre till nästa år. Där tar folk upp själva och det är svårt att 
följa upp betalningar och här behöver rutinerna förbättras. 
Rutinerna för upptagning och sjösättning uppdaterades 2016 och fungerar bra för Strandverket. Under 
vintersäsongen 2017/18 är 27 båtar uppställda vid Strandverket och i Muskeviken. 
 
8. KAPPSEGLING 
Kappseglingsprogrammet för 2017 utgjordes av följande tävlingar: 
 
MARSTRAND BIG BOAT RACE 27-28/5 
Tillsammans med Hjuviks Båtklubb och BLUR deltog MSS som medarrangör i årets upplaga av 
Marstrand Big Boat Race. 66 båtar deltog i ett mycket uppskattat arrangemang. 
 
APPLY EMTUNGA CUP 16 – 18/6 
Årets upplaga av Apply Emtunga Cup fungerade även som NM för melges 24. 32 båtar från 9 nationer 
deltog. Det blev tre fantastiska seglingsdagar ute på fjorden för Melges 24’orna.  
Under lördag anslöt 9 st Draker ute på fjorden  
Det skulle också varit C55’or med ute på vattnet denna helg, men det var för få anmälda båtar, enbart 
4st, så seglingen för dessa ställdes in 
Det arrangerades också trevliga After Sail, bl.a. i samarbete med vår sponsor Liros som anordnade 
detta utanför sin shop. 



 
JUNIOR CUP 4 -7/7 
I samarbete med Lerums Segelsällskap och Svenska Seglarförbundet deltog MSS även i år som 
medarrangör till Jr Cup. 35 lag med tre personer i varje lag deltog.  
Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete genom åren och i år hade i vi ny projektledare, Anna Vedin 
och hon tog över arbetet ifrån Maija Spårman med bravur. 
 
MARSTRANDSDAGEN 5/8 2016 
Tyvärr blåste Marstrandsdagen bort i år, så ingen segling detta år. 
	

SM DRAKE SAMT SM C55 10-13/8  
Under 2017 så arrangerade vi ett gemensamt SM för Drakar och C55’or. Totalt samlade 
arrangemanget 20 + 29 deltagare  
Det blev ett väldigt uppskattat arrangemang med fina seglingar i perfekta vindar. 
Även denna gång ordnade vi en uppskattade After Sail i samarbete med Liros  
 
LASER GP 2-3/9  
83 Lasrar i 4 olika klasser samlade vi denna helg. Återigen perfekt väder, solsken och vindar från 3-8 
m/s. 
 
MÄSTARNAS MÄSTARE 14-15/10  
Årets roligaste segling? Närmare 140 seglare var på plats för att göra upp om mästartiteln Mästarnas 
Mästare. Det är alltså alla SM-vinnare i alla båtklasser, från Optimist till stora båtar som möts i J70 
båtar. 
En kaj fylld med åskådare hade vi hela helgen. Det var 19.000 tittare på nätet, då hela seglingen 
sändes live. 
Detta blev ett fantastikst arrangemang som var grundat i ett väldigt bra samarbete mellan MSS, 
Svenska Seglarförbundet och vår sponsor Marstrands Havshotell. Seglinge hade förberetts under 7-8 
månader med ett stort antal möten och resultatet blev därefter. Lovord har östs över arrangemanget. 
 
FROSTBITE 2-3/12 
Det blev ett lågt deltagarantal i år på Frostbite. Det blev enbart C55’or och CB66 som dök upp trots 
att vi hade bjudit in 4 klasser.  
Det var en viktig segling att genomföra trots lågt deltagarantal, då vi tog tillfället i akt att genomföra en 
seglingsledarutbildning. Så nu har vi 5 nya seglingsledare i klubben vilket är viktigt inför framtiden. 
Seglingarna blev väl genomförda och som vanligt trevlig samvaro på Maritime vid luncher och middag 
på lördagskvällen. MSS var väl representerade i år med tre båtar. 
	
	

2017 visar återigen upp hur duktiga vi är på att arrangera seglingar. Det är världsklass på det vi gör 
och det skall vi inte glömma av! 1170 seglare har vi arrangerat seglingar för i år. Vi har satt klubben 
ytterligare på kartan i och med att vi fått till oss Mästarnas Mästare och genomförde seglingarna på ett 
sådant professionellt sätt. Vi ser det också på de förfrågningar vi får ifrån de olika seglingsklasserna i 
Sverige, men vi har också högt internationellt renommé, då frågor om arrangemang strömmar in. Vi 
har seglingar i världsklass bokat fram till 2021 just nu. 
 
9. BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN 
MSS barn och ungdomsverksamhet har genomfört ett stort antal aktiviteter under verksamhetsåret, 
vilka har engagerat många barn och ungdomar. Vi ser dock att det är en något nedåtgående trend, 
troligtvis baserat på en generationsväxling. Under 2018 behöver vi jobba med att fånga upp nya barn 
och ungdomar.  
 
PIRATGRUPP 
För de yngsta barnen, från förskola till årskurs 2, har MSS arrangerat ”Piratseglarskola”. 17 barn har 
deltagit under fem tillfällen.  
Barnen delades in i 3 olika grupper där de bl a seglade optimist och C55:or, kapsejsade (och badade 



med kläderna på), paddlade optimist, lärde sig om knopar etc. 
Vädret var med oss i år så det blev mycket segling. 
 
BARNGRUPP 
Barngruppen med barn från åk 3-5 startade årets verksamhet den 19 april och avslutade 8 november. 
Totalt genomfördes 16 tillfällen före och efter sommarlovet. Under försäsongen undervisades 
sjövägsregler, knopar och seglingsteori inomhus på Strandverket. När vattentemperaturen tillät på 
försommaren så seglades C55 och Optimist. Två deltagare från barngruppen seglade Jr Cup 
tillsammans med ungdomar från MSS. MSS ställde i år upp med två båtar och besättningar i Jr Cup. 
Under VM i M32 erbjöds alla barn att få segla med ombord på M32:an Flux på väg ut till tävlingsbanan 
vid ett par tillfällen. Höstterminen ägnades åt segling med Optimist och C55 tills mörkret satte stopp 
segling. I oktober fick flera tillfällen ställas in pga för hård vind. Studiebesök på Rutgerson Marin och 
Marstrands Lotsstation genomfördes som sista aktiviteter under hösten. 8 barn har deltagit i 
verksamheten under året. 
 
UNGDOMSGRUPP 
Under 2017 har MSS inte haft någon aktiv organiserad ungdomsgrupp för åk 6-9. 3-4 ungdomar från 
MSS har dock deltagit i ett antal kappseglingar både nationellt och internationellt.  
 
SEGLARSKOLA 
Då seglarskolan 2016 gick med ett ganska kraftigt underskott, så hade vi en mer försiktigt plan för 
detta året. 
Sommarens seglarskola har i år samlat runt 60 deltagande barn. Lunch och mellanmål var inkluderat 
även i årets seglarskola. Seglarskolan erbjöd nybörjarkurser och fortsättningskurser i optimist och 
C55, vi tog bort den kappseglingskurs som vi tidigare haft och fokuserade på att göra en riktigt bra 
seglarskola med ett stabilt överskott ekonomiskt.  
Med hjälp av instruktörer och hjälpinstruktörer bara ifrån Marstrand och ett maximalt deltagarantal på 
15 barn/vecka så har seglarskolan gått mycket bra ekonomiskt och vi har också fått en stor hjälp från 
vår sponsor Marstrands Havshotell som gick in och hjälpte oss med gratis luncher till barnen i den 
ansträngda ekonomiska situation vi hade. Tilda Blom har hållit ihop verksamheten på ett fantastiskt 
sätt och kommer även hjälpa till 2018. 
Som vanligt har MSS seglarskola genomförts enligt Svenska Seglarförbundets kriterier för SSF 
Seglarskola. 
 
SKOLSAMVERKAN - SEGLING PÅ SCHEMAT 
I samarbete med Marstrands skola har MSS även detta år genomfört ”Segling på schemat”.  
Under våren genomfördes seglingar med våra C55:or, studiebesök på Kustbevakningens fartyg samt 
besök/föredrag av Gula Båtarna.  
Under hösten genomfördes en heldags seglingsutflykt till Dyrön, segling med C55:or samt en heldags 
skutsegling med M/S Atene.  
Aktiviteten ”Segling på schemat” har tidigare finansierats av Idrottslyftet, men då detta bidrag togs 
bort till 2017 såg vi framför oss ett ekonomiskt bekymmer då ”Segling på schemat”-aktiviteten är 
viktig för oss och skolans barn. Till vår stora glädje fick vi in Space M2 som sponsor till denna aktivitet 
under 2017 och därigenom genomfördes aktiviteten som vanligt. 
 
10. PROVA PÅ SEGLING & BÅTMÄSSA 
Under helgen den 25-27 augusti, i samband med båtmässan, erbjöds besökare att prova på segling 
med två av MSS C55:or Aktiviteten genomfördes även i år i samverkan med Boskaparna och lockade 
ca 80 personer att prova på segling.  
Under båtmässan hade MSS också hand om parkeringarna. Kanske ett uppdrag långt ifrån havet, 
men det gav ett välbehövligt tillskott i kassan. Vi hittade dock inte parkeringsvakter helt inom vår egen 
organisation och närområdet, så vi var tvungna att hyra in ungdomar från Kungälvs friidrottsklubb 
samt fånga lite av deras kompisar, men det blev ett stort överskott trots allt. Till 2018 hoppas vi på fler 
som vill ställa upp och hjälpa till. 
 
 
 



11. ÖVRIGA MEDLEMSAKTIVITETER 
Vi har arrangerat en funktionärsmiddag på Marstrands havshotell. En trevlig kväll med god mat, trevligt 
”snack” och ett bildspel med bilder ifrån sommarens alla aktiviteter. 
 
Marstrand 2018-01-16 
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