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LSS Verksamhetsplan 2021

Allmänt
Då utvecklingen av rådande Covid-19-pandemi, med en nu begynnande tredje fas, är osäker så
är även planering av verksamhet och aktiviteter med flera personer tillsammans en oviss
historia, där man inte i förväg vet vad som kommer att kunna genomföras. Möten och
sammankomster måste därför inledningsvis ske via digitala hjälpmedel.
För verksamhetsåret 2021 planeras i huvudsak aktiviteter i Linköping. Medlemmarnas insatser
kommer som tidigare att vara mycket viktiga för att genomföra den planerade verksamheten
såsom sjö- och torrsättningar, medlemsaktiviteter och seglingar, liksom löpande underhåll och
skötsel av klubbhus, varv och hamn. Initiering och påbörjande av miljöprojektet ”Blå Roxen”.
Klubbhuset
Klubbhuset kommer förhoppningsvis på sikt fortsatt att utgöra en naturlig samlingspunkt för
LSS medlemmar och även i fortsättningen husera såväl stadgeenliga föreningsmöten som andra
aktiviteter. Kaféverksamhet i klubbhuset är en ambition i samband med sjö- och torrsättningen.
Varvet
På varvet kommer fortlöpande anpassningar och kompletterande arbeten att genomföras.
Segelbåtshamnen
Projekt ”Blå Roxen” fortsätter med del 2 under sommaren. LSS kommer att bistå LBH med
arbete i Segelbåtshamnen där förtöjningsstolpar är i behov av utbyte, och möjligen fler breda
bryggplatser ska anläggas om isläget medger. Underhåll av hamnanläggningen ska utföras enligt
LBH arbetslista.
Planerade föreningsaktiviteter
Föreningsmöten torsdagar kl 19.00: 21/10 samt 2022: 17/3.
Sjösättning: Fredag 23/4 em och lördag 24/4. Torrsättning: Lördag 2/10 och söndag 3/10.
Städdag på varvet
:
Midsommarfirande, Långholmen:
Kräftskiva, Stugvik/Stora Ålö:

2021-04-25 (preliminärt)
2021-06-25, spontant
Någon lördag i augusti.

Planerade seglingsaktiviteter
Seglingssektionen planerar för att genomföra seglingar/kappseglingar enligt följande:
 Kvällsseglingar, vår: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 och 23/6
höst: 18/8, 25/8 1/9, 8/9, 15/9 och 22/9
 Mustang Cup, vår: 1/5
höst: 9/10
 Roxenregattan:
8/5
 Vårseglingen:
9/5
 Roxen Race:
22/5
 Dragon Force Open: 14/11
Övrigt
Föredrag, tema-/trivselkvällar, after sail, studenter kvällsseglar, event, radiosegling, klubbåtsutv.
Instruktion/träning med klubbens nyinköpta bärbara VHF.
Seglarskola för vuxna.
Fortsatt samarbete med LJS, med t ex föräldrasegling.
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