
 

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 
För Ystads Segelfartygsförening 2022 

Möten 

Ordinarie årsmöte hölls i Sjövärnskårens lokal 12 april 2022  

Styrelsen 
Styrelsen har under 2022 haft följande sammansättning 
Ordförande  Pelle Olsson 
V. ordförande Björn Dahlberg 
Kassör    Anita Pilman 
Sekreterare  Rolf Carlsson 
Ledamot   Bosse Hegarth 
Ledamot   Ulf Nedstedt 
Ledamot   Lennart Lindgren 
Suppleant   Harald Johansson 
Suppleant .  Lars Christersson 
Suppleant   Sven Åke Hallberg. 

Styrelsesammanträden. 

Styrelsen har under 2022 haft 7 st protokollförda sammanträden. 
Utöver dessa har flera arbetsmöten hållits ombord såsom Skepparmöten och möten i 
Marknadsgruppen och övriga arbetsutskott. Dessa möten protokollförs normalt inte men 
stöds av minnesanteckningar och To-Do-listan. 

Revisorer. 

Rune Nilsson och Anders Isberg har varit ordinarie revisorer. 
Revision har utförts i enlighet med föreningens stadgar. 

Valberedning. 
Valberedningen har utgjorts av Gunnar Carlberg, Bosse Hegarth och Sven Åke Hallberg. 

Medlemsantal. 

År 2022 uppgick medlemsantalet till ca 125 betalande adresser.ca 200 medlemmar. 
Medlemsregistret revideras efterhand som nya och ändrade uppgifter kommer till.Pandemin 
har troligtvis inverkat negativt på antalet medlemmar, skutan låg vid kaj i två säsonger. 
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Årsavgifter 2022. 

Medlemskap juridisk person    2000 kr 
Familjemedlemskap           400 kr 
Enskilt medlemskap          250 kr 
Ungdomsmedlemskap upp till 15 år     50 kr 

Riksorganisationer 

Föreningen har under året varit ansluten till: 
Sveriges Segelfartygsförbund, fartygsombud, Pelle Olsson  
Sail Training Association of Sweden  ombud via Sveriges Segelfartygsförbund. 
Arbetsam, (Sveriges arbetslivsmuseum) 

Galeasen Helene, underhåll och förbättringar. 
Förutom det löpande arbetet med att hålla fartyget sjövärdigt och ”good looking”, 
har vi varit torrsatta på varvet i Simrishamn för fortsatt arbete under vattenlinjen, bidrag 
Riksantikvariearbetet. Vid torrsättningen renoverades delar av akterpartiet, tätades, drevs, 
slitna roderbeslag byttes ut. Propelleraxeln drogs och området för lager och hylsa tätades. 
Axeln fick nytt keramiskt lager. Samtliga skrovgenomgångar under vattenlinjen inklusive 
ventiler överhalades liksom anslutande rör på skrovets insida. 
 
Säkerhet, rutiner, utbildning. 
Egenkontroll enligt Transportstyrelsens bestämmelser för Nationell sjöfart tillämpas.. 

Genomförda seglingar under 2022 
Seglingssäsongen inleddes och avslutades med ett par längre charterseglingar. 
Golfseglingen Tyskland-Polen-Bornholm och läkarkonferensen i Öresund och Danska 
farvatten.  
Vi besökte Limhamnsfestivalen och Hamnens dag i Trelleborg. Vi seglade de traditionella 
kvällsseglingarna i Ystad. Våra populära Piratseglingar genomfördes, fullbokade, i såväl 
Ystad som Limhamn. 
 
Marknadsföring. 
Vi fortsätter med att vara synliga på olika sociala medier och vår hemsida uppdateras 
regelbundet. På Facebook är vi aktiva som Galeasen T/S Helene som i dagsläget har över 
500 följare. 
Tack vare återstartstödet från Kulturrådet har vi kunnat erbjuda många avgiftsfria seglingar 
under 2022,exempel på detta är piratseglingarna och ett stort antal fribiljetter till sponsorer, 
hemtjänstpersonal och ett antal gratis turer för våra medlemmar  

Incidenter.  
Inga allvarliga incidenter har rapporterats utöver att vi ådrog oss en förtöjningsskada på 
babords reling beroende på att landgången inte dragits in tillräckligt på kaj-sidan, kan noteras 
som handhavande fel. 

Drogpolicy. 
Inget att rapportera, utöver att den tillämpas. 
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Sponsorer och bidragsgivare 
Föreningen har även detta år haft gott stöd från bl.a. Ystad Hamn och Logistik AB, Ystad 
Kommun, Turistbyråerna Ystad Österlen, Arbetsam samt Riksantikvarieämbetet, Statens 
kulturråd och många lokala företag, se bild. 

 

Slutord. 
Under 2022 var Helene en tursam skuta och uppslutningen av passagerare var god efter 
pandemin. Vi genomförde ett stort antal lyckade och uppskattade seglingar, så visst är vi 
tillbaka på banan, läs vattnet. Vid utgången av 2022 är ekonomin fortsatt tillfredsställande. 

Stort tack till alla som varit med och skapat framgången. Alla i besättningarna, alla ni som 
bidraget med arbetstimmar för underhåll och reparationer, sponsorer, stödmedlemmar, 
betalande passagerare och alla ni andra som stödjer det seglande K-märkta kulturarvet., 
galeasen T/S Helene. 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året. 

Pelle Olsson           Björn Dahlberg            Ulf Nedstedt             

Bosse Hegarth   Anita Pilman          Lennart Lindgren 
 
 
Rolf Carlsson..
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