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Verksamhetsberättelse 2020
Sällskapet Vikingatida Skepp är nog inte ensamma om att föra pandemiåret
2020 till handlingarna som ett speciellt år. Vi hade under vintern 2019/2020
börjat göra planer på att delta på medeltidsdagarna på Kungälvs fästning,
med stora förhoppningar om att visa upp oss och vår verksamhet för intresse-
rade på hemmaplan. Detta, såväl som seglingsveckan och mycket annat fick
tyvärr strykas då farsoten hemsökte våra kuster.

På årsmötet 23 februari så valdes Andi Röder, Ulf Lang, Kalle Vikman
och Peter Ahlstedt in i styrelsen, och kvarstod från förra perioden gjorde
Belinda Christensen, Peter Ottosson och Johan Sjöblom. Peter A avvek dock
tidigt från styrelsearbetet på grund av tidsbrist. På årsmötet beslöts också att
anta en inkommen motion om att ge styrelsen i uppdrag att sälja Starkodder.

Vårrustningen fortskred ovanligt bra. Många medlemmar gjorde en fin
insats i aprilvårsolen. Vid två tillfällen ställdes utannonserade vårrustnings-
tillfällen in, då arbetet som skulle göras redan blivit utfört. Kanske fick vi
en extra skjuts av att många gärna tog tillfället i akt att träffa människor
utomhus? Den nya gummibåt som under förra verksamhetsåret beställts,
hämtades i april.

Vidfamne hade legat i vattnet sedan vintern 2015/2016. Planen hade
egentligen varit att ta upp Vidfamne på varv verksamhetsåret 2019, men
det skedde inte. Istället gjordes förberedelser på att få upp skeppet under
mars månad. Under pandemins inledande skede kunde dock smittosituatio-
nen ändras från för- till eftermiddag, varför en långsiktig planering bedömdes
både svår och riskfylld – vad skulle till exempel hända om vi haft skeppet
uppe och myndigheterna tvingat varvet att stänga? I maj gjorde styrelsen
dock bedömningen att läget var stabilt nog för att satsa på en varvsvisit.

Vi tog upp Vidfamne på Gotenius Varv under Kristi himmelsfärdsveckan.
Då det började bli varmt ute och trät riskerade att torka så jobbades det myc-
ket intensivt. Tidsplanen var optimistisk, men tack vare så många medlem-
mars insatser så klaffade allt bättre än vad någon kunde hoppas. Styrelsen
vill rikta ett mycket stort tack till alla medlemmar som deltog – tillsam-
mans gjorde vi ett hästjobb! En extra eloge till Ann F för ovärdelig hjälp
med planerandet inför lyftet!

I juni så såldes Starkodder, i enlighet med årsmötets beslut, och köpare
var Vittfarnas i Skåne. Många i SVS har lagt ner mycket slit och energi på
vår tjära Starkodder, och många har fina minnen från byggnation och seg-
ling. Det var alltså med tungt hjärta vi sålde skeppet. Starkodder hade sett
bättre dagar och omfattande restauration behövde göras, men trots det fick
vi en välkommen peng vid försäljningen. Ett extra tack till Ulf L i styrel-
sen som skötte om försäljningen! För Vidfamne och Starkodder har vi haft
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10 000 kr vardera innestående i KBBF. Vi kontaktade KBBF för att få tillba-
ka pengarna för Starkodder, men det uppdagades då att SVS för ett antal år
sedan, när Starkodder slutade ligga i Klippan, bett KBBF om att inte längre
behöva betala årsavgift. KBBF skulle enligt denna överenskommelse sedan
få insatsen, i utbyte mot att årsavgiften inte betalats. Detta avtal hade vi
i styrelsen ingen kännedom om, men årsavgifter för ca tio år av outnyttjad
plats överstiger vida 10 000 kr. Sålunda lät vi de innestående medlen tillfalla
KBBF, i enlighet med det avtal som tydligen slutits en gång i tiden.

Under ett antal år har det hållits råsegelföreläsning för nya (och befint-
liga) medlemmar. Pandemin gjorde att vi fick dra ner på ambitionerna och
enbart hålla en utomhusföreläsning ombord på Vidfamne. Även om det var
ett mindre arrangemang än vanligt så var det uppskattat. Tack till Jan A för
att ha arrangerat och engagerat!

Den planerade seglingsveckan blev inställd på grund av pandemin. Det
var istället desto fler dagsseglingar, mellan juli och september. Vädret spelade
oss inte alltid i händerna, men vi kom ut på många fina (och många blåsiga)
turer. Med stor glädje kunde vi utse en ny hövis i Nina Franzén. Vi vill
även tacka Lena Börjesson för att ha engagerat sig i föreningens återväxt på
hövisfronten. Tack till Nina, Calle F, Johan H och Linnéa J för årets turer!

I tidig oktober flyttade vi från Klippan till vår vinterhamn utanför Claes-
sons Trätjära på Ringön, och vinterrustade några dagar senare.

Styrelsen har under året hållt 11 protokollförda möten, både fysiska och
över internet.

De flesta nummer av vår gamla medlemstidning Hlidskjálf har blivit in-
scannade och ligger uppe på hemsidan, efter att telefonnummer och känsliga
uppgifter strukits.

Vår kära vän och hedersmedlem Jörgen Johansson somnade in den 18:e
september, omgiven av familj. Han var en otroligt drivande kraft i föreningen
under väldigt många år, och bistod i allt ifrån Vidfamnes planerande, byg-
gande, organiserande, sjösättande, seglande och föreningens administrerande.
Jörgen lämnar efter sig en stor saknad.

Föreningens ekonomi är stabil, men vi är i behov av fler intäktskällor.
Ny gummibåt, lyft och varvsmateriel har kostat en betydande slant, och
till det kommer inkomstbortfall då vi varit tvungna att stryka sommarens
seglingsvecka med de seglingsavgifter den brukade inbringa. Tids nog kommer
vi behöva ett nytt segel även om det ännu är en bit bort. Försäljningen av
Starkodder har gett ett välkommet tillskott, men det är egentligen pengar vi
hellre öronmärkt för att komma en liten bit närmare nytt segel, snarare än
att lägga på varvskostnader. Vi hade hoppats få en del intäkt och exponering
från Kungälvs medeltidsdagar och från Ö-festen på Ringön (som var mycket
lyckad förra året). Coronan satte dock stopp för båda dessa arrangemang.



Sällskapet Vikingatida Skepp

Sidan 3 av 5
Verksamhetsberättelse 2020

2020-02-22

De viktiga frågorna inför verksamhetsåret 2021 är i mångt och mycket de
samma som brukar återkomma: medlemstillförsel, ekonomi, seglingstillfällen,
att sprida skötsel- och seglingskunskap och jobba på långsiktig tillväxt och
fler hövisar. Då delar av verksamhetsåret kommer innebära restriktioner och
begränsningar, så bör styrelsen fundera kring hur man bäst navigerar kring
frågorna under denna speciella tid.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på olika vis engagerat sig
direkt eller indirekt för att bevara kulturarvet och låta Vidfamne segla vidare:

• Alla som hjälpt till på arbetsdagar, med tillsyn och diverse arbete

• Alla som sitter på förtroendeposter eller engagerat sig på andra vis

• Alla som varit med och seglat

• Våra hövisar

• Claessons Trätjära

• Klippans Bruksbåtsförening

• Gotenius Varv

• Och sist men inte minst, tack till dig som medlem. Ditt bidrag i form av
medlemsavgift är avgörande för att hålla ekonomin i föreningen igång.

Tack för förtroendet att sitta i styrelsen 2020!
Johan Sjöblom, Kalle Vikman, Belinda Christensen, Peter Ottosson, Ulf
Lang, Andi Röder
2021-02-22

Förtroendevalda
Johan Sjöblom Styrelseordförande kvarstår till 2021
Belinda Christensen Styrelseledamot kvarstår till 2021
Kalle Vikman Styrelseledamot och kassör nyvald till 2022
Peter Ottosson Styrelseledamot återvald till 2022
Andi Röder Styrelseledamot nyvald till 2022
Ulf Lang Styrelsesuppleant nyvald till 2021
Peter Ahlstedt Styrelsesuppleant nyvald till 2021
Björn Magnusson Revisor kvarstår till 2021
Orvar Magnander Revisor återvald till 2022
Robin Oskarsson Valberedare kvarstår till 2021
Reinhardt Ziegler Valberedare nyvald till 2022
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Händelser
• 2020-02-23: Årsmöte

• 2020-04-21: Hämtat ny gummibåt

• 2020-06-06: Sålt Starkodder

• 2020-06-22: Råseglingsföreläsning med Jan A

• 2020-06-24: Vidfamne-AW / grillkväll

• 2020-07-24: Nina F utsedd till hövis

Arbetsdagar
• 2020-04-05: Vårrustning

• 2020-04-13: Vårrustning

• 2020-04-19: Vårrustning

• 2020-04-26: Vårrustning

• 2020-05-06: Vårrustning - lyfta barlast

• 2020-06-10: Vårrustning

• 2020-06-11: Påmastning och flytt till Klippan

• 2020-10-01: Flytt från Klippan till Ringön

• 2020-10-03: Vinterrustning

Varvsarbete
• 2020-05-19: Lyft av Vidfamne

• 2020-05-21: Arbetsdag på varvet

• 2020-05-22: Arbetsdag på varvet

• 2020-05-23: Arbetsdag på varvet

• 2020-05-24: Arbetsdag på varvet

• 2020-05-27: Sjösättning
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Styrelsemöten
• 2020-03-12: Styrelsemöte 1

• 2020-03-18: Styrelsemöte 2

• 2020-03-26: Styrelsemöte 3

• 2020-04-22: Styrelsemöte 4

• 2020-04-29: Styrelsemöte 5

• 2020-06-04: Styrelsemöte 6

• 2020-08-11: Styrelsemöte 7

• 2020-08-26: Styrelsemöte 8

• 2020-11-12: Styrelsemöte 9

• 2020-12-08: Styrelsemöte 10

• 2021-01-19: Styrelsemöte 11

Seglingar
• 2020-07-04: Dagssegling, inställd pga dåligt väder

• 2020-07-12: Dagssegling, inställd pga dåligt väder

• 2020-07-13: Dagssegling med Calle F

• 2020-07-18: Dagssegling med Calle F

• 2020-07-24: Dagssegling med Nina F

• 2020-07-31: Dagssegling med Johan H

• 2020-08-22: Helgsegling med Nina F / Lena B, inställd pga dåligt väder

• 2020-08-23: Helgsegling med Nina F / Lena B, halv seglingsdag

• 2020-09-05: Helgsegling med Nina F, inställd pga dåligt väder

• 2020-09-20: Dagssegling med Linnea J, inställd segling

• 2020-09-27: Dagssegling med Nina F


