
jssklubb.se 1 

 
 
 
 

JSS Verksamhetsplan år 2022 
 
 
Metoder och policy för upprättande av verksamhetsplan: 
En verksamhetsplan ska upprättas och revideras för varje verksamhetsår och vara i 
harmoni med vår vision och värdegrund.  
 
Syftet med verksamhetsplanen är att den skall spegla verksamhetens behov, samt 
att vi tillsammans på ett bra och strukturerat sätt skall kunna prioritera vårt arbete 
för att successivt vidareutveckla verksamheten mot vår vision.  
 

Samtliga medlemmar ska ges möjlighet till inflytande och påverkan. Sektionsledarna har 
ansvaret för årlig revidering och genomförande av verksamhetsplanen, men styrelsen 
bär det yttersta ansvaret för att verksamhetsplanen årligen fastställes, revideras, 
efterlevs och följs upp.  
 
Verksamhetsplanen skall spegla budgeten och verifiera att budgeterade kostnader 
verkställs och används såsom planerats.  
 

Revidering och uppföljning skall påbörjas i augusti varje år och vara slutfört senast 31 
december. 
 
 
Verksamheten följs kontinuerligt upp utifrån nedan tre delar:  
- Kalendern på hemsidan med tidsbestämda aktiviteter (jssklubb.se) 
- Budget med utfall som uppdateras varje månad (tillgänglig via styrelse och 
sektionsledare) 
- Aktivitetsplan inom respektive sektion varav en del är återkommande varje år 
(verksamhetsplan sid3).      
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan år 2022 
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Aktivitetsplan utifrån våra olika sektioner: 
 
1) Huskvarna Hamnsektion/Rosendala bryggor   Uppdaterad 220108lt 
Ansvarig: Lars Tegvall      
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för underhåll av hamnarna i Huskvarna. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Vaktsäsongen börjar i april och avslutas i oktober. 
Bevakning utförs av medlemmar och Avarn. 

Lars T April   

Påbörja planeringen för ytterligare 25 platser på 
Rosendalabryggor. Bidragssökning påbörjad 2020 

Styrelsen 2021  

Fortsatt planering inför renovering av HVA hamn / 
cykelväg. 

Styrelsen Okt 22  

220 V samt belysning på Rosendala bryggor Styrelsen Maj   
Rosendala piren kommer fräschas till på allmänna ytor Styrelsen Aug   
Rödingens dag ska planeras in i slutet av oktober 
tillsammans med Kommunen och Länsstyrelsen. 
 

Lars T Okt   

 

 
 
 
2) Rosendala mark & anläggningssektion  Uppdaterad 220110je 
Ansvarig: Mats Cederwall                                                                   

Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för anläggningens underhåll. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  

Grus/makadam trailerplats Mats 2022  

Yttre pir Mats 2023  

Nytt staket sydvästra hörnet Mats 2022  

Larm på staket mot öster    2022 Feb   

Allmän städning Rosendala med medlemsarbete Mats 2022  

Brandtillsyn skall genomföras. Brand grupp Okt   

Genomföra ”fixdagarna” Rosendala/Hamnarna  2022   

Renovering Klubbstuga. Processen startad under 2020.  
Byggstart 22/23 

Styrelsen 2022-23  

Ny rekrytering till gruppen behövs.      

En del aktiviteter kan komma att utgå på grund av 
renovering av Huskvarna hamn som kommunen 
genomför. De bestämmer tidplanen. 
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3) Rosendala kransektion   Uppdaterad 220110je
     
Ansvarig: Lars-Göran Carlsson 
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för placering på Rosendala och 
torr/sjösättning av båtar samt underhåll av kranar.  
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
8 sjösättningsdagar vår och höst, varav två med mobilkran.  LG Vår och höst  
Bockkranen besiktas varje år.  Sören Juni-Juli  
Mastkran besiktas vartannat år Sören 2023  
Målning av kranen   Aug   
Medlemsarbete använts som hjälp vid torr/sjösättning av 
båtar. 

LG Vår och höst  

Ökad efterfrågan på båtplatser förväntas.  
 

 
 
 
4) Munksjösektionen     Uppdaterad 220110lt 
Ansvarig: Ledningsgrupp. Jon Samojila, Jan Wendel, Lars Söderström, Mattias Björnell. 
Syfte och mål med sektionen: Sektionen ansvar för underhåll av anläggningen samt 
fördelning av båtplatser. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Hålla JSS historiska anläggning i bra skick. Ledn grupp Löpande  
    
 

 
 
 
5) Jönköpingssektionen   Uppdaterad 220113pf 
Ansvarig: Peter Fingal 
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för underhåll av klubbstugan i Jönköping. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Byte av ruttna panelbräder    2022  
Soffa modell Byarum till framsidan  2022  
Sedvanlig städdag  2022  

 
 
6) Sjöbosektionen     Uppdaterad 220111pf 
Ansvarig: Mats Berglund                      
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för underhåll av Sjöbo. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Valborgsfirande med sång o vårtal, EJ eld Mats April   
Midsommarfirande Mats  Juni  
Kräftskiva Mats Augusti  
Ny trappa ner till norra stranden Mats B  2022  
Nytt staket mot norra gränsen Mats B  2022  
Trädäck framför bastun  Mats B  2022  
Komplettering med fler bojar Mats B  2022  
Mooringlinor mot stenkajen Mats B  2022  
After Work eller glöggfest Mats B  December  
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7) Utbildningssektionen   Uppdaterad 220104rl 
Ansvarig: Krister Sjöberg/Sven-Erik Steinbach 
Syfte med sektionen: Sektionen anordnar utbildning till våra medlemmar. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Sektionen kommer återuppta sina träffar när allmänna 
råd tillåter. ”Covid-19”  

 2022  

    

 

 
 
 
8) Mediasektionen / Externa relationer  Uppdaterad 220110pg 
Ansvarig: Per Gemheden    
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för grafisk profil, kommunikation, underhåll 
och utveckling av vår hemsida samt jobbar med externa partners på lokal marknad. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Löpande uppdatering och underhåll av hemsidan. Focus 
2022 ligger på den interna delen av hemsidan där inget är 
gjort sedan vi sjösatte hemsidan. 

 Dec   

JSS reklamfilm’s sista delar skall göras klart.  Apr-Maj   
Partnerskaps aktivitet skall genom föras på Sjöbo. Blir ett 
samarbete med SISU / TK samt Renata Glumska  Corona? 

 Maj-Juni   

Uppdatering av skyltning / kommunikation till modern 
standard fortskrider. 

 Dec   
 

Företagsevent på Sjöbo tillsammans med FC event 
hoppas vi kan starta under för och sensommaren. = 
Corona 

 Maj & Aug   

Vi skall hitta ny partner för skylten vid grinden.    

 
 
9) Seglingssektionen    Uppdaterad 220214pf 
Ansvarig:  Lars Ericson     
Syfte med sektionen: Sektionen ansvarar för att främja intresset för segling. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Upptakt/planeringsmöte 2022 tillsammans med 
ungdomssektionen 

Lars E 24 januari  

Seglarcoaching på sjön för nya / befintliga seglare Ralf L Maj/juni  

Södra Vättern Race i Jönköping Peter F 6 juni  
 

Lufta Dina segel. Segla bana utan stress + grillning Lars E 14 juni  
 

Familjedag/segling på Sjöbo.     Peter F 3 september  
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10) Ungdomssektionen / Båtgruppen  Uppdaterad 220110pg 
Ansvarig: Christian Einarsson   Uppdaterad 220104rl 
Syfte med sektionen: Vår vision är att skapa nya seglare som ser Rosendala som ett 
naturligt ställe att spendera sin fritid på. Båtgruppen jobbar med säkerhet och 
underhåller vårt relativt gamla båtbestånd. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Seglarskolor för barn och ungdomar kommer genomföras 
under maj / juni samt aug / sept.  

Christian E 
Per G 

Sept   

Seglarskola för VX kommer köras under två helger i Sept.  Per G Sept   
Handikapporganisationer kommer att segla hos oss. Per G Löpande  

2 C55:or kommer införskaffas för att utveckla skolorna. Per G Löpande  

Fokus på säkerhet under 2022 med uppdatering av material och båtar 
Under året kommer vi även göra lite extra insatser för att få in flera ungdomar som ledare. 

 
 
  

11) Festsektionen    Uppdaterad 220110tc 
Ansvarig: Anette Andersson 
Syfte och mål med sektionen: Sektionen ansvarar för att arrangera trevliga fester för att 
främja gemenskap och samvaron inom föreningen. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Festkväll i klubbstugan i samband med seglingsaktivitet. Anette 2022-06-04  
AW med glögg i Jönköpingsstugan Anette 2022-11-25  
Valborgsfirande  Sjöbosekt. 2022-04-30  
Kräftskiva Sjöbo Sjöbosekt. 2022-08-20  
Avvaktar eventuella restriktioner kring Corona.  
 

 
 
12) Fiskesektionen    Uppdaterad 220110tc 
Ansvarig: Conny Larsson 
Syfte och mål med sektionen: Att främja intresset för båtliv och fiske, samt arrangera 
trevliga aktiviteter för fiskeintresserade. 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Fiskemässa på Jaktia Conny Mars  
Fiskeligan Conny Mars – Okt.  
Laxfiske Tärnö Conny Maj  
Landfiske Avegöl Conny Maj  
Junihugget Conny Juni  
Klubbmästerskap Conny Augusti  
Prova-på-fiske Conny Augusti  
Röding Open Conny September  
Rödingens dag  Conny Oktober  
Följebåt i samband med segelskola    
Sjösättning, upptagning och underhåll av segelskolans 
båtar. 

   

Lax-projekt med Länstyrelsen    
Medlemmar ur fiskesektionen träffas regelbundet i JSS klubbstuga för fika, umgänge och 
planering. 
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13) Motorbåtssektionen 
Ansvarig:  
Syfte och mål med sektionen: Sektionen är vilande 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
    
 

 
 
 
14) Bidragssektionen     Uppdaterad 220110pg 
Ansvarig: Peder Lychou 
Syfte och mål med sektionen: Arbeta med externa partner för att utveckla vår 
verksamhet. Vi söker bidrag från Kommun / Stiftelser& fonder / företag. 
 

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
Stugan är än så länge enbart på planeringsstadiet. 
Förarbetet måste påbörjas efter gemensamt beslut på 
medlemsmöte. Krävs uppstart.  Beredning på 12 mån 
ungefär. 

Styrelsen Löpande  

Letar stiftelser och fonder kontinuerligt Bidragsgrupp Löpande  
Rapportering om lärtimmar måste blir bättre. För 
mycket slarv av många. Vi tappar för mycket pengar på 
detta. 

Styr/Bidr gr Löpande  

KPA rapporteringen skall utvecklas och är bara i sin 
linda. 2021 rapportering blev 5800 h till ett värde av 
4 350 000:- som vi använder vid ansökningar. 

Bidragsgrupp Löpande  

 

 
 
 
15) Gemensam    Uppdaterad 220113lt 
Ansvarig: Styrelsen      

Aktivitet: Ansvarig: Klart när:  
     

    

    

 

 


