
BSS Verksamhetsplan 2021 

Allmänt 

Medlemmar 
- vi fick trenden med ett minskande medlemsantal bruten 2020 - nu måste vi jobba för 

att få upp medlemsantalet - sakta men säkert 
- bra program 
- bra faciliteter 
- det skall kännas bra att vara medlem i BSS 
- man skall villa vara medlem i BSS 

Ekonomi 
Vi har haft en hel del år med ett fallande medlemsantal och med en ekonomi som gått på 
minus. Vi måste ta oss i kragen både vad gäller medlemsantal och vad gäller ekonomi. Vår 
ekonomi står ännu på en stabil grund, men om vi fortsätter göra minusresultat så går det inte 
bra. 
 
2021 har vi inte några stora utgiftsposter på kommande. Stora stugan på Killingholmen har 
ett läckande tak - det kommer att åtgärdas under försommaren (3.600 Eur). I övrigt har vi 
inte inplanerade några större saker.  
 
Vi måste ha koll på våra utgifter! 

Samarbete med övriga båtföreningar i Borgå 
- vi har samankallat Borgå båtföreningar till möte med målsättningen att börja 

samarbeta mera 
- följande föreningar har deltagit i de inledande diskussionerna 

- BNK - Borgå Navigationsklubb 
- Porvoon Kipparit 
- Hamarin Purjehtijat 
- Sjöscoutorganisationen Fribytarna 
- Meripartio Porvoon Pooki  

- Följande verksamhetsområden har varit aktuella 
- seglings- / båtförarkurs för juniorer 
- seglings- / båtförarkurs för vuxna 
- kappsegling 
- “övriga händelser”: lopptorg, fester, föreläsningar... 

Program 
- BSS är en förening - inte en serviceorganisation  



- Det är föreningsmedlemmarna som gör BSS - det är föreningsmedlemmarna som 
gör programmet - funderar ut vad vi vill - och förverkligar det tillsammans 

- Vi måste lyssna på föreningsmedlemmarna - men vi måste också få 
föreningsmedlemmarna att förstå att det också förväntas insatser av alla  

- Det vi gör skall vi göra ordentligt - det skall vara bra - det skall vara kvalitet 

Kölbåt / Sailing Center 
- Sailing Center har varit en bra satsning - många aktiva nya medlemmar - ett par har 

redan skaffat egen båt 
- Vi fortsätter rätt långt med samma koncept - seglingskurser och mycket segling med 

H-båtarna 
- nybörjarkurser för nya 
- mera avancerad verksamhet för dem som varit med en tid redan - det har kommit 

klara önskemål 
- vi får  se vad samarbetet med de övriga båtföreningarna i Borgå för med sej 

Juniorverksamheten 
- efter några år av “nedförsbacke” på juniorsidan skall vi försöka vända trenden 
- vi har en mycket entusiastisk kandidat för juniorchefsposten, en med lång erfarenhet 

angående barn och ungdomsverksamhet 
- vi får göra en storsatsning på att få nya juniorer med i verksamheten 
- samtidigt skall vi inte glömma de juniorer som redan varit med en tid 
- vi hoppas att samarbete med de övriga båtklubbarna i Borgå kan ge mera bredd i 

verksamheten så att också de som inte är så kappseglingsinriktade också skall hitta 
sin plats och trivas med segling och båtliv 

Kappsegling 
- EmsalöRunt skall bli vår stora kappsegling år 2021 - och vi hoppas på att vi skall 

kunna ordna en riktigt stor och fin seglarfest efter själva kappseglingen 
- Torsdagsseglingarna skall ordnas tillsammans med Hamarin purjehtijat. Vi flyttar 

starten till södra ändan av Haikofjärden så att båda föreningarna skall ha lika långt till 
startlinjen 

- KajensKanna seglas som tidigare på tisdagskvällarna 
- vi skall tillsammans med Hamarin purjehtijat få igång en gastbörs så att båtägarna får 

gaster till sina båtar och gaserna hittar båtar att segla med - win win 
- vi skall informera / marknadsföra våra kappseglingar aktivt så att vi får mera båtar på 

linjen 

Kugghamn 
Det viktigaste ärendet för året, är att se till att vi får en bra förlängning på arrendekontraktet. I 
själva hamnen skall vi 

- kontrollera junnubryggan och sätta mera flöten och få den stadigare 
- sätta mera grus på parkeringsplatsen 



- Kolla uthuset som har ena hörnet lite sänkt. 
- Måla stugan 
- Nya nät för fönstren i stugan 
- Undersöka brunnens vatten 
- Kolla bastuspisens funktion 
- Få nämndverksamheten igång så att man kan hitta funktionärer för framtiden 
- Ett ordentligt “hyreskontrakt” för hamnplatserna måste utarbetas pga. det finns olika 

former av ägandeförhållanden 

Killingholmen 
- verksamheten lika som tidigare 
- samarbetet med Porvoon Kipparit viktigt 
- som en del av samarbetet med övriga båtklubbar har vi planer på att öppna 

Killingholmen under juli månad för föreningsmedlemmar i Borgåbåtklubbar 
- taket på stora stugan kommer att förnyas 
-  


