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Brändö Seglare r.f. 

STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETSÅRET 1.11.2021 – 31.10.2022 
 

Kommodoren har ordet 
 
Jag är mycket glad över att äntligen kunna skriva att åren då vår verksamhet påverkades av Covid-19 och de 
restriktioner det medförde äntligen verkar vara bakom oss. Tungt var det ibland, och vi kämpade hårt, men nu 
kan vi hoppeligen igen se fram emot en normal säsong!  
 
Juniorverksamheten rullar på och utvecklas, och vindsurfingverksamheten expanderar. Fyra juniorer 
tillbringade två höstveckor på Hawaii för att ytterligare förkovra sig i vind- och vågsurfing. Mera om detta 
hisnande äventyr i följande årsbok. 
 
J70 Sailing Center-verksamheten i sin tur var lite lugnare än året innan. Kanske det berodde på att man efter 
en paus på några år också kunde göra annat än segla, såsom gå på bio, teater, restaurang eller bjuda hem 
vänner. Kanske de nya (eller egentligen gamla) alternativen dök upp som alternativ till tidsfördriv igen?  
 
Våra aktiva medlemmar representerade föreningen på tävlingsbanorna, mera information om framgångarna 
kan du läsa om senare i verksamhetsberättelsen.   
 
Den nationella Östersjödagen firades för första gången på BS och programmet uppskattades av 
medlemmarna.  
 
I december 2022 förlängde BS kontraktet med HSS gällande utfärdsholmarna Andön i Barösund och Getören i 
Onas. Alla BS medlemmar har rätt att angöra bryggorna och använda bastun, mera information hittar du på 
vår webbplats.  
 
På Sälen utfördes det mycket arbete. Bland annat blev väggar målade och solpaneler och luftvärmepumpar 
installerade.  
 
Det är glädjande att se att medlemsantalet fortsätter öka. Också vintersim ökar i popularitet, till den grad att 
styrelsen nu ogärna godkänner medlemsansökningar från personer vilka endast är intresserade av vintersim. 
Vårt DNA inom BS består av så mycket mer och det måste vi värna om – i vått och torrt, i varmt och i kallt. 
 
Byggandet av Kronbroarna fortsätter, och tyvärr påverkar det vår verksamhet negativt ännu några år 
framöver. Vi får bara hoppas att projektet håller tidtabellen så att farleden, som för tillfället går nära Sälen, 
snart igen dras där den traditionellt gått, närmare Oljeberget mot Degerö. Innan bron blir färdig så uppmanar 
styrelsen alla till extra stor aktsamhet vid den enda och tyvärr mycket smala öppningen i brobygget mellan 
norra och södra delen av Kronbergsfjärden.   
 
Styrelsen har tillsammans med BS miljöansvarige börjat jobba på föreningens miljöstrategi. Strategin 
publiceras senare under vintern 2023.  
 
Förbundet Segling och Båtsport i Finland föreslog en måttligt förhöjd förbundsavgift för 
medlemsföreningarna. Förslaget behandlades på Höstförbundsmötet 20.11.2022 och godtogs. Också 
Helsingfors stad har som markägare och hyresvärd informerat oss om förhöjda hyror från och med 1.1.2023.  
Liksom i resten av samhället märks inflationstrycket och de stigande priserna tyvärr även i vår verksamhet.  
För att kunna bibehålla den nuvarande servicenivån ser sig styrelsen därför pressad till att föreslå en höjning 
av medlems- och båtplatsavgifterna. Mera om detta under rubriken ”Ekonomin”. Du kan delta i 
budgetdiskussionen under årsmötet och då få din röst hörd. Välkommen! 
 
Jag vill, återigen, framföra hela styrelsens stora tack till alla medlemmar, funktionärer, frivilliga, krögarna samt 
till fonderna som aktivt varit med och bidragit till att utveckla verksamheten samt den unika vi-andan inom 
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föreningen. Ett speciellt tack riktas till alla våra skickliga tränare, som oberoende av väder och vind 
framgångsrikt driver och utvecklar vår uppskattade junior- och vindsurfingverksamhet! 
 
Tack för året som gått och väl mött på Sälen 2023! 
 

Medlemsstatistik 
 
Föreningens medlemmar fördelar sig i följande medlemskategorier: 
 
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ständig medlem 10 11          

Senior 519 493 485 496 506 520 533 552 546 549 557 

Yngre senior 53 54          

Junior 270 245 276 227 222 210 206 191 199 196 165 

Totalt 852 803 761 723 728 730 739 743 745 745 722 

I kategorin ständig medlem ingår kategorin hedersmedlem. I statistiken för åren 2012–2020 räknas ständiga medlemmar som 
seniorer samt yngre seniorer som juniorer.  

 
Brändö Seglare välkomnar 93 nya medlemmar: 60 juniorer, 31 seniormedlemmar samt två yngre seniorer. 
Under året har sammanlagt 41 medlemmar skrivits ut ur föreningen av vilka fyra på grund av två års obetalda 
medlemsavgifter.  
 
Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar har avlidit: Fanny Borgström, Risto Kiuru, Bo 
Forsström, Luna Ericsson (9.12.2022) samt ständige medlemmen Carl-Gustav Zilliacus (2019). 
 

Klubbmöten 
 
Årsmötet hölls 31.1.2022 också detta år på distans, på grund av pandemin. Antalet närvarande var 
sammanlagt 21. Timo Blomqvist var teknisk moderator vid mötet. Enligt valnämndens förslag återvalde 
årsmötet Ben Mellin till kommodor samt till vice kommodor Peter Westerholm. Till ny styrelsemedlem valdes 
Mattias Lindfors (tävlingschef) att ersätta Ekku Salmensaari som avgick.  
 
Vårmötet hölls 26.4.2022 på klubbholmen. På mötet närvarade 20 medlemmar. Till valnämnd valdes den 
nuvarande att fortsätta: Nicolas Berner (ordförande) samt Asta Salo och Anders Jakas. 
 
Styrelsens sammansättning var under verksamhetsåret följande: Ben Mellin (kommodor), Peter Westerholm 
(klubbmästare, vicekommodor), Mattias Lindfors (tävlingschef), Kristian Heinilä (juniorchef), Kristofer 
Potrykus (hamnkapten), Jan Österman (skattmästare), Adam Åkerfeldt (intendent) och Gunnevi Salo 
(sekreterare). Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt till tretton protokollförda möten, de flesta 
på distans. 

Kappseglingsverksamheten och framgångar på tävlingsbanorna 
 
BS stod värd för Folkbåts-FM 19–20.8 med 20 folkbåtar på startlinjen. Bland dem fanns 3 båtar från Estland. 
Regattan seglades på Kronbergsfjärden. Seglingarna genomfördes utan störningar av brobygget. Alla 
planerade 8 starter seglades i fina förhållanden. FM guldet gick till Ella med BS:aren Steffi Westerlund vid 
rodret. Niclas Borenius seglade i folkbåten Kajsa som tog FM-brons. Maria Oksa fungerade som tävlingschef 
och Petri Tuominen som huvuddomare. 
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Folkbåten fyllde 80 år och firades på lördag kväll den 20.8 med en galamiddag, som arrangerades av 
Folkbåtsförbundet. 
 
Resultat: 

1) Ella  Steffi Westerlund / BS  FM-1 
2) Castor Joosep Laus / SMS, EST  
3) Skydda Marko Dahlberg / NPS  FM-2 
4) Kajsa Göran Weber / NJK  FM-3 

 
Den traditionella BS Classic regattan seglades 27–28.8. BS Timo Blomqvist ställde upp som tävlingschef och 
arrangemangen förlöpte förnämligt väl. Trots svaga vindar på söndagen genomfördes alla planerade starter. 
Den traditionella regattalunchen ordnades igen med flera deltagare.  Nämnvärt är även att det i stället för 
traditionella platspokaler delades ut blommor till vinnarna. Därutöver donerades det en summa på 500 EUR 
till Östersjöfonden. Under folkbåts-FM följde man samma princip. Samma donation gjordes också. 
 
39 båtar (året innan 49) seglade i Classic-regattan uppdelat i 7 (7) olika klasser. På startlinjen fanns 5 (4) 
sexor, 10 (6) femmor, 5 (3) fem-femmor, 8 (9) Drakar, 3 (2) åttor, 3 (8) starbåtar och 5 (0) haj-båtar. 
Folkbåtarna var inte med på startlinjen delvis p.g.a. att FM-regattan, som hade ordnats på samma bana 
veckoslutet innan. 
 
Resultat i sammandrag:  

 
8 mR  1) FIN 23 / Filip Blomqvist / ASS 
6 mR   1) FIN 80 / Ossi Paija / NJK 
5,5 mR 1) FIN 43 / Pekka Ervamaa / EM  
5 mR   1) FIN 19 / Eero Lehtinen / ASS  
   7) FIN 35 / Fred Owren / BS 
Haj  1) FIN 238 / Marko Dahlberg / NPS 
Star   1) FIN 7992 / Henrik Andersson / HSK 
Drake   1) DEN 353 / Tusse Tallberg / NJK    
  3) FIN 79 / Christian Borenius / BS 

 
Det i juni planerade J70 juniorkvalet till Seglingsligan inhiberades pga. för få deltagare. 
 
BS hade totalt 5 J/70 lag som deltog i olika tävlingar under säsongen. BS damlag med Ellen Sahlström, Anni 
Sahlström, Lotta Virtanen, Sissel von Schoultz och Helmi-Liisa Pettay deltog i Nordiska mästerskapen i 
Mariehamn och slutade på en 15 plats. Manni Borg, Henrik Thelen, Jonas Dromberg, Janne Österman deltog i 
J/70 Finnish Championship (6/8). Samma båtlag deltog även under vintersäsongen i J/70 Monaco Sportsboat 
Winter Series. 
 
Första gången ordnades interna kval för den inhemska seglingsligan. I dem deltog totalt fyra lag, varav 
damlaget tog plats till semifinalerna via damkvalet. De övriga tre båtarna hade Mati Lindfors, Tusse Tallberg 
och Sam McKenzie vid respektive roder. Sam och Mati tog de två öppna semifinalplatserna efter ett jämnt 
kval som ordnades under två kvällar. 
 
I semifinalen i Tammerfors 20–21.8 seglade BS-laget med Sam McKenzie, Robin Berner, Kristofer Potrykus 
och Juho Kotiranta seglade in på en andra plats i semin och tog en plats till finalen. Damlaget snuvades i sista 
stund på en kvalplats och placerades sig på en 6:e plats bland 11 båtar. 
 
Semifinalen seglades 2–4.9 i Åbo. Mati Lindfors, Niclas Borenius, Jonathan Barck, Asta Salo och Calle 
Hagström säkrade även en plats i semifinalen (2/11). 
 
Finalen seglades i Mariehamn 23–25.8. Mati, Jonathan, Asta och Edi Bremer placerade sig på 3:e plats, 
medan Sam, Tusse, Kristofer och Juho på 6:e plats bland 12 båtlag. BS var fint representerat och var den näst 
starkaste klubben i regattan efter Åländska ÅSS. Det är även värt att nämna att BS fortsätter med starka 
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resultat i Seglingsligan och har med olika besättningarna alltid seglat in bland de fem främsta under de år 
klubben representerats i ligan. 
BS tog även nu med sin tredje placering en plats i nästa års europeiska Sailing Champions League. 
 
Ellen Sahlström var även med i HSK:s lag, som i början av oktober seglade i Women's Sailing Champions 
League final i Lausanne, Frankrike.  
 
Ville Korhonen och Edi Bremer fortsatte sin fina karriär i 49er klassen. Sammanlagt deltog båtlaget i åtta 
tävlingar.  På EM i Århus nådde laget till en 44:e plats bland 89 starka lag och i Allianz World Cup i Almere 
kom laget med i guldfinalen. Årets höjdpunkt var U23 VM på Comosjön i Italien, där nådde båtlaget en fin 
13:e plats bland 68 deltagare. Tävlingen var också den sista paret seglade tillsammans. Edi fortsätter sin 
karriär med Oskari Muhonen och båtlaget har redan tränat tillsammans under flera läger både i Finland och 
Portugal. Första tävlingen för det nya paret blir i mars på Mallorca. 
 
Landslagsseglaren Nooa Laukkanen presterade en fin 28:e placering i herrarnas EM i ILCA 7 klassen i Hyeres, 
Frankrike. Noel Laukkanen i sin tur seglade fint i U21 VM i Vilamoura, Portugal. Slutresultatet blev en 25:e 
placering bland 158 deltagare. I ILCA 7 klassens FM deltog tre seglare från BS:  Noel blev 4, Nooa 6 och Ville 
Korhonen 7 bland sammanlagt 14 deltagare. 
 
Stefan Westerlund blev andra i estniska Folkbåtsmästerskapen, fjärde i danska mästerskapen och vann 
Folkbåtarnas FM på hemmaplan. Det var Steffis fjärde FM-guld i rad i Folkbåt. Han vann även kortbane FM, 
som han även gjorde förra året, samt även den inhemska rankingserien. Steffi var också med om att vinna 
guld i FM för Haj-båtar tillsammans med skeppare Fabian Björndahl (GSF) och besättning Thomas Wevar. 
 
Thomas Knudsen (skeppare), Henrik Thelen och Mats Wolontis från BS med seglare från andra föreningar 
blev 3:e i Helsinki Tallinna Race i Business-klassen med Farr 52:an Audi eTron. Esa Konsti blev 9:e med 
Dynamic43-båten Bayonita i samma klass (trettionde gången tävlingen ordnades, Esa har varit med så gott 
som varje gång). 
 
Kim Lindroos seglade in på tredje plats i ORC DH (double handed) klass A FM tillsammans med Mikael 
Lindberg (NJK). De kom #1 i Espoo-Suursaari Race i DH-klassen. I DH ORC World Championship hade de lite 
utmaningar och kom på plats 12 av 25 
 
Kai Katchadourian vann IWT Fiji Pro Masters Division vindsurftävlingen på Fiji-öarna (Angela Cochran som 
erbjöd mat och logi för våra 4 surfande ungdomar som åkte till Maui, tvåfaldig världsmästare i wave-klassen, 
deltog också i tävlingen i damklassen). 
 
Sami Seliö tog silver i VM för F2-motorbåtar i Portugal, Sami är den första finländaren att vinna medalj i F2-
VM någonsin. Dubbla världsmästaren Sami körde in på en tolfte plats i förarnas VM-tabell i VM för F1 
motorbåtar. Säsongen präglades av många tekniska fel och hans serie var DNF, DNF, DNF, DNF, andra och 
DNS. Tidskörningarna och resultatet i den nästsista deltävlingen för säsongen i Sharjah (UAE) visade att farten 
fortfarande finns kvar i blodet. 
 
Föreningen har betalat anmälningsavgifterna till den inhemska seglingsligan, men man kan samtidigt notera 
att Båtförbundet har betalat hyra för våra J70-båtar som använts i ligatävlingarna. Burn Out City har hyrt 
båtarna för företagsseglingar ett antal gånger.  
 

Juniorverksamheten 
 
Säsongen 2022 har som tidigare år varit full med aktivitet och fina prestationer. Våra juniorer hämtade under 
den gångna säsongen hem sammanlagt två FM guld, ett silver och ett brons samt ett NM brons. Klubbens 
seglingsskolor under sommarlovet har fortsatt vara populära och lockar nya juniorer till träningsgrupperna. 
Verksamheten har i år igen utvidgats då föreningen införskaffat två RS Feva-jollar med hjälp av understöd 
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från stiftelsen Sodum. Dessa jollar har använts av optimistjolleseglarna vid sidan om den vanliga träningen 
samt av seglingsskolorna.  
 
Vindsurfingakademin körde i gång med 10 juniorer och hade en mycket mångsidig säsong, klubbens stora 
utbud av surfbrädor och övrig utrustning kom väl till pass. Sammanlagt hade vi 37 deltagare i 
torsdagsseglingarna; 34 optimister och 3 E-jollar. I år ordnades fem seglingsskolor, med sammanlagt 89 
deltagare, och fyra läger med sammanlagt 76 elever från Elias-skolan. I veckoträningarna på BS deltar cirka 60 
juniorer varje vecka i optimistjolle, vindsurf, 29er och E-jolle! 
 
I optimistklassen tränades det i år i fem grupper. Träningspassen hölls i år igen på måndags-, tisdags-, 
onsdags- och torsdagskvällar. Våra optimistseglare har deltagit i ranking- och kadettserien samt i världs- och 
nordiska mästerskapen. I kadettseriens olika deltävlingar deltog totalt 107 båtar av vilka 11 från BS. Max 
Poijärvi klarade sig bäst och vann hela serien! Iivari Salo tog brons, Olavi Salo blev 8, Victoria Yu 11, Fred 
Wood 13, Alvar Saxen 29, Lumi Harju 44, Matias Kinnunen 58, Sol Tapio 95, Theo Sanchez 96 och Eero Kuisma 
97. I rankingtävlingarna seglade 8 båtar från BS och Oskar Kovalainen vann hela rankingserien! Stella Seliö 
blev 13, Sabina Kuronen 18, Amos Hasselblatt 32, Jaakko Nurminen 46, Sisu Seliö 48, Siiri Wiegand 57 samt 
Frida Leppänen 77.  
 
I optimist-VM i Bodrum, Turkiet hade BS en representant, Oskar Kovalainen. Oskar placerade sig på en 62:a 
plats av totalt 276 deltagare. I de nordiska mästerskapen som seglades på HSK på Drumsö hade BS åtta 
representanter. Mästerskapen seglades skilt för flickor och pojkar. 75 flickor och 80 pojkar deltog. I 
flickklassen placerade sig Stella Seliö på en 35:e plats, Sabina Kuronen 43, Siiri Wiegand 55, Lene Sergelius 69 
och Frida Leppänen 74. I pojkklassen blev Jaakko Nurminen 45:e, Amos Hasselblatt 56 och Sisu Seliö 57. 
Sabina Kuronen representerade också Finland i lagmästerskapet och vann brons!  I FM hade BS sex 
representanter. I klassen 13–15 år blev Oskar Kovalainen finsk mästare! BS deltog i optimistjolle lag-FM med 
två lag och fick brons med laget Oskar, Stella, Sisu och Sabina. Det andra laget blev tolfte med seglarna Amos, 
Siiri, Frida, Lene och Lumi. Sammanlagt 16 lag deltog i tävlingen. Torsdagsseglingen på BS vanns av Oskar 
Kovalainen i äldre klassen och Victoria Yu i den yngre. 
 
Optimisttrion Alvar Saxén, Theo Sanches och Jari Virtanen tog guldet i Karpin viesti-lagtävlingen. Alvar, Theo 
och Jari samt Liisa Virtanen och Eero Kuisma deltog i HSS Hyvän Tuulen Regatta. Stella Seliö vann brons i 
Skolmästerskap i segling på ESF. 
 
29er gruppen var i år mindre än året innan. Endast två båtlag tränade aktivt på BS. Framgång blev det dock i 
år också. Una Heinilä med gasten Silja Laukkanen tog silver i FM. Ebbe Heinilä med gasten Lasse Lindell (ESF) 
representerade Finland i Youth Sailing Worlds i Holland och slutade på en 16:e plats av totalt 24 båtlag. I 
samma tävling kom Felix Sergelius på en 30:e plats i IQFoil vindsurf klassen. 
 
Samarbetet med Marjaniemen Purjehtijat fortsatte som tidigare och de hade ansvaret för E-jollegruppen som 
tränade på BS. Hugo Widemark representerade BS i gruppen. Övriga seglare representerade MP, TP och BSS. 
I FM slutade Hugo på en 17:e plats och i rankingserien blev han 23:e av totalt 41 seglare. 
 
I motorbåtsracing tävlades det under fyra veckoslut. Tävlingarna kördes i Lojo, Raumo, Kotka och Jyväskylä. 
Sisu Seliö vann FM guld GT10 klassen med deltävlingsserien 2, 1, 1 och 5. 
 
Förbundet för Segling och Båtsport i Finland (SBF) utsåg på sin årliga gala Oskar Kovalainen i till Årets 
juniorseglare.  Vi gratulerar Oskar till den välförtjänta utmärkelsen! 
 
I år tränades våra juniorer av Robin Berner (svarta optigruppen), Ekku Salmensaari (röda optigruppen), Ellen 
Sahlström, Lotta Virtanen, Sissel von Schoultz, Anna Partti, Sara Poijärvi och Helmi Pettay (lila, blåa och gröna 
optigruppen samt 29er nybörjare). Risto Pesola fortsatte träna E-jolleseglarna. Vindsurfkurserna drogs av 
Calle Hasselblatt och Kai Katchadourian. Övriga tränare som hjälpte till med träningsgrupperna och lägren 
samt skolseglingarna var Ebbe Heinilä, Una Heinilä, Xiaojian Keinänen, Vivi Hänninen, Kaisa Sinivuori, Sofia 
Tynkkynen, Anni Sahlström, Olav Hamel, Jaakko Haataja, Ville Korhonen och Hugo Widemark. 
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Vi vill även i år rikta ett stort tack till alla tränare! Utan deras insats skulle inte den bråda verksamheten vara 
möjlig. Likaså vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt med arrangemangen av tävlingar och underhåll av 
klubbens utrustning. Ett särskilt tack går till Stiftelsen Brändö hembygdsfond och till Tre Smeder för deras 
fortsatta stöd till BS juniorverksamhet. 
 

Utdelade vandringspriser och pokaler 
 
Vid årsmötet den 31 januari 2022 utdelades följande vandringspris:  
 
Vandringspokal I   Una Heinilä 
Bröderna Heiniläs pokal  Ville-Veikko Laukkanen och Kristofer Potrykus  
Förarnas Bägare   Stefan Westerlund 
Gast-cupen    Jarkko Sipilä 
Kauhus kanna    Stefan Westerlund 
Miroupokalen   Una Heinilä 
Nefertitistopet  Kim Lindroos 
 
Vid flagghalningen den 4 oktober 2022 utdelades följande pokaler: 
 
Margeritapokalen  Victoria Yu 
Ingmar Nylunds vandringspokal  Sabina Kuronen 
Stora Startkanonen   Sisu Seliö 
Juniorpokal 1 (Optipokalen, äldre) Oskar Kovalainen 
Juniorpokal 2 (Optipokalen, yngre)  Victoria Yu 
Opti-FM pokalen   Oskar Kovalainen 
Ben Schnitts juniorpokal   Stella Seliö 
Muggen    Sisu Seliö 
B-finalpokalen   BS2 laget i opti lag-FM, Amos Hasselblatt, Siiri Wiegand,  

Friida Leppänen, Lene Sergelius och Lumi Harju  
Nyblinpokalen   Timo Blomqvist 
MVP   Max Poijärvi 
 
Utdelade förtjänstmärken och utmärkelsetecken  
 
Vid årsmötet den 31 januari 2022 tilldelades Ville Korhonen & Edvard Bremer samt Ebbe Heinilä klubbens 
utmärkelsetecken klass II i kappsegling. Adam Åkerfeldt tilldelades klubbens utmärkelsetecken klass I i 
långfärd. Leena Åkerfeldt, Liisa Leppänen, Kaisa Leppänen tilldelades klubbens utmärkelsetecken klass II i 
långfärd. Inga förtjänstmärken utdelades. Medlemmarna kunde hämta sina utmärkelsetecken på BS senare 
under våren. 
 

Klubbmästeriet och restaurangverksamheten 
 
Säsongen 2022 kom i gång utan värre pandemirestriktioner, och det fick oss att se ljusare på framtiden. 
Flagghissningen ordnades den 26 april. 

 

På sommaren ordnade vi två klubbaftnar, den traditionella School´s Out-aftonen den 2 juni och det likaså 
traditionella Surf & Turf-jippot den 19 augusti. Östersjödagen ordnades den 25 augusti. Gustav Kvikant höll 
ett intressant föredrag om hur han simmade från Stockholm till Helsingfors. Efter föredraget avnjöts en 
middag med östersjömört som huvudrätt. De frivilliga bidragen för middagen gick oavkortade till Rädda 
Östersjön-projektet. 
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Den 9 september arrangerade krögarna BS kräftskiva och bjöd på goda kräftor och en utomordentlig 
varmrätt. Säsongen avslutades med flagghalning den 20 oktober. Flaggan halades klo 17.59. 
 
Inför sommaren har vi planerat att förnya konceptet för klubbaftnarna. Tanken är att locka allt fler 
medlemmar till våra tillställningar. Både klubbmästeriet och krögarna satsar en hel del på arrangemangen 
och vill gärna nå ut och öka medlemmarnas deltagande i tillställningarna. Även de privata tillställningarna 
som ordnas i restaurangens regi är viktiga för restaurangverksamheten under sommaren. 
 
BS simmare var mycket aktiva under hela året. Vid simtrappan finns nu en pump som cirkulerar vattnet så att 
vaken hålls öppen. 
 
Vi hoppas innerligen att de fina arrangemang som föreningen erbjuder skall att kännas allt attraktivare för 
medlemmarna.  
  

Klubbholmen och byggnaderna  
 
Under 2022 installerades solpaneler på restaurang- och servicebyggnaderna. Detta har gjort att vi markant 
lyckats sänka elektricitetskostnaderna för klubben. I samband med installationen tvättades alla tak.   
 
Talko ordnades och klubbhusen målades under fyra kvällar i maj. Dessutom har de vita detaljerna målats, 
liksom uteskåpen på framsidan och resterande delar av bron till piren. Det återstår smärre målningsarbete på 
Startpaviljongen.  
 
Klubbrumsdörren föll av och den har nu reparerats. De inledande problem som vi hade med de digitala låsen 
har minskat under 2022.   
 
Våra byggnader är i behov av fortsatt löpande underhåll. Fönster och dörrar till restaurangen skall åtgärdas. 
Det finns även andra idéer till förbättringar som styrelsen ber att få återkomma till.   
 

Klubbhamnen 
 
I och med att vinterbadandet blivit populärt, känns det som om hamnens aktiva säsong fortgick efter 
flagghalningen. Framför allt är jag i egenskap av hamnkapten, som resten av styrelsen, nöjd att klubben kan 
erbjuda allt fler aktiviteter åt sina medlemmar. 
 
Detta år var lite exceptionellt, vi fick nämligen två nya familjesegelbåtar till vår hamn! Tanken på nya 
seglande familjer i BS gläder mig. Fram till midsommaren var det livligt i hamnen på grund av de nytillkomna 
segelbåtarna och några större motorbåtar. Än en gång, ett varmt tack till alla hamnplatsinnehavare som i god 
anda samsades när hamnplatser byttes! Likaså, ett stort tack till de platsinnehavare som under 
tävlingsregattorna hjälpte till att tömma hamnen för att ge plats åt tävlande båtar. 
 
För hamnplatserna var utnyttjningsgraden 84 % enligt följande fördelning: 33/40 st platser vid A-pontonen, 
19/20 st vid B-pontonen, 7/9 st vid Lilla piren och 9/12 st vid Stora piren. Detta ledde till beslutet att hyra ut 
en tredje plats till bolaget Skipperi.  
 
Under året har det utförts reparationer, åtgärdats slitage och gjorts förbättringar. Vi lyckades ordna några 
talko-aftnar med hyfsat stort/tillfredsställande deltagande. Ett stort tack till alla er som var med och deltog 
bl.a. i att måla klubbhuset! Den kommande säsongen kommer att föra med sig ytterligare reparationer. För 
en del projekt blir vi kanske tvungna att anställa proffs, men småskalig renovering av pontoner och annat 
enkelt fixar vi gärna tillsammans. 
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BS kranen sattes i bruksförbud på våren på grund av säkerhetsrisker. Företaget AC Cranes gjorde en grundlig 
inspektion och rapporterade att kranen och dess fundament inte fyller inte säkerhetskraven, trots att 
reparationer gjorts. Detta innebär att föreningen måste investera i en ny kran nästa år. 
 
Under verksamhetsåret bevakades klubbhamnen av en kommersiell aktör. Enligt övervakningsrapporterna 
har det varit lugnt i hamnen om nätterna. Det enda som har förekommit är olåsta omklädningsrums- och 
klubbrumsdörrar. Och detta är säkert något vi alla medlemmar kan ta till oss med tanke på nästa säsong.  
 
Inför säsongen 2023 ser vi fram emot att välkomna ännu några fler båtplatsinnehavare till vår klubbhamn! 
 

Informationsärenden 
 
Under det gångna året har föreningens medlemmar informerats om verksamheten via BS webbplats 
brandoseglare.fi och genom infobrev som skickats per e-post. Infobreven och kortare infosnuttar var i år 24 
till antalet. BS webbplats samt infobreven är föreningens primära informationskanal, men också sociala 
medier anlitas för flexibilitet och synlighet.  
 
Föreningen använder förbundet Segling och Båtsport i Finlands medlems- och båtregister, Skjulet/Suuli. 
Medlemmarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter genom att logga in med sitt medlemsnummer. 
Kompetenser från förbundets utbildningar registreras från förbundets sida i medlemsregistret.  
Medlemmarna uppmanas registrera sin båt. För att få tillgång till hamnplats ska båten vara införd i BS 
båtregistret. Båt som är införd i registret har rätt att föra BS flagg. 
 
Medlemsavgifterna för 2022 gick ut i början av februari som pappersfaktura, alternativt per e-post för de 
medlemmar som så angett. En handfull medlemmar har tyvärr lämnat medlemsavgiften obetald. 
 
Årsboken 2022 på 86 sidor sammanställdes av Johanna Häggblom, boken kom ut till sommaren. För 
annonsförsäljningen svarade Ben Mellin. Redaktörskapet kräver ett digert arbete och vi tackar Johanna för 
ett gott arbete och Ben Mellin för en god annonsförsäljning.   
 
BS webbplats har en inbyggd webbshop som möjliggör försäljning av olika produkter direkt via nätet. I 
dagsläget används butiken främst av BS juniorverksamheten för försäljning av seglingskurser och läger. 
Butiken finns på adressen brandoseglare.fi/shop. 
 
Medlemmarnas aktiviteter i övriga seglingsorganisationer 
 
Kommodor Ben Mellin har representerat BS i Helvene och i Helsinki Sail Racing Management. Kristian Heinilä 
har varit med i förbundet Finnish 9er Association. Sami Seliö har varit ordförande För SBF:s kommitté för 
hastighetstävlingar. Stefan Westerlund har valts till ordförande i internationella folkbåtsförbundet NFIA, som 
den första finländaren i dess styrelse, han är också vice-ordförande i det finska Folkbåtsförbundet. Jonas 
Dromberg är medlem i Finlands J70-förening. 
 

Ekonomin 

Under verksamhetsperioden togs en ny kontoplan i bruk, den följer nu bokföringslagens krav för ideella 
föreningar. 
 
Det molnbaserade bokföringssystemet, Heeros, utnyttjades nu för första gången under en hel 
verksamhetsperiod och efter några justeringar och preciseringar, bland annat översättningar av kontonamn 
till svenska och grundandet av nya konton för bättre uppföljning, så börjar vi nu uppnå de mål som styrelsen 
ställde upp för några år sedan vad gäller effektivare ekonomistyrning.  
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Föreningens intäkter bestod huvudsakligen av medlemsavgifter, hamnavgifter, restauranghyror, 
junioravgifter, träningsavgifter från vindsurfingverksamheten, hyresintäkter från J70-båtarna, allmänna 
understöd, sponsorintäkter samt övriga intäkter. 
 
Verksamhetsperiodens bokföringsmässiga resultat var -2 094,62 euro (perioden innan -3 703,51 €) och 
föreningen hade kassatillgodohavanden på 32 024,60 euro vid utgången av bokföringsperioden (23 945,77 €). 
Betalningsförmågan var bra under hela perioden. 
 
Under verksamhetsperioden avkortades banklånet planenligt med 20 000 euro.  
Klubben har i skrivande stund i januari 2023 kvarstående banklån på 10 000,00 euro och denna sista rat är 
planerad att avkortas i juni 2023. 
 
Investeringarna och utvecklandet av verksamheten i denna grad hade inte varit möjliga utan de generösa 
understöd klubben erhållit från Stiftelsen Brändö Hembygdsfond, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Sodum 
samt Helsingfors stad. Föreningen erhöll totalt 90 526,00 euro i understöd under verksamhetsperioden 
(99 782,00 €).  
 
Understöden riktades till olika anskaffningar och underhåll varav de mest betydande var ny 
vindsurfingutrustning, solpaneler, luftvärmepumpar, service av lyftkran och utombordsmotor. 
 
Föreningen ersatte anmälningsavgifter till öppna juniorkappseglingar i Finland samt andra seglingsprojekt på 
8 695,00 euro (18 099,00 €). Styrelsen föreslår att föreningen enligt tradition fortsätter att aktivt understöda 
juniorverksamheten finansiellt även i framtiden.  
 
Vidare kan konstateras att klubben inte varit immun mot den allmänna inflationen och att medlems- och 
hamnavgifterna kommer att behöva justeras uppåt i motsvarande grad. 
 

Företagssponsorer säsongen 2022 

HemmaBäst (junior), Rakennus Grahn (junior), Redan (junior), Inventure (junior), Berner (junior), Lasistamo 
(junior) samt KiriPrintti (tryck av årsboken). Styrelsen riktar ett stort tack till alla dessa samt även till alla 
årsboksannonsörer vilka stött Brändö Seglares verksamhet! 

 
Helsingfors, januari 2023 
 
 
Ben Mellin  Kristian Heinilä Kristofer Potrykus Mattias Lindfors 
 
Peter Westerholm Adam Åkerfeldt  Jan Österman  Gunnevi Salo 
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RESULTATRÄKNING 2022 OCH BALANS 31.10.2022 
 

Resultatet är publicerat i separat bilaga (1):  

https://www.brandoseglare.fi/wp-content/uploads/Brando-Seglare-r.f_RESULTAT_2022_bilaga1.pdf 

 

 

Balansen 31.10.2022 finns i separat bilaga (2): 

https://www.brandoseglare.fi/wp-content/uploads/Brando-Seglare-r.f_BALANS_2022_bilaga2.pdf 
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FÖRSLAG TILL MEDLEMS- OCH ÖVRIGA AVGIFTER 2023 
 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 
MEDLEMSAVGIFTER   

    
Medlemsavgift, senior  100 85 85 85 85 85 
Medlemsavgift, yngre senior* 30 25 25 25 25 25 
Medlemsavgift, junior                       30 25 25 25 25 20 
Inskrivningsavgift **                            420 350 350 350 350 350 
*) från 20 till 25 år       

**) gäller familjens första medlem, ej juniorer      

    
    

HAMN- OCH BÅTAVGIFTER   
    

Nya piren                                        990 900 900 900 900 900 
Ponton A och B                              750 680 680 680 680 680 
Ponton A, småbåtsplatser 330 300 300 300 300  
Lilla bryggan                                   330 300 300 300 300 300 
Jolleponton, boj-akterförtöjning * 170  150 150 150 150  
Jolleponton, plats med sidoförtöjning ** 990 900 900 900 900  
Slipplats, kölbåtar *** 330 300 300 300 100 100 
Slipplats, optimist-jollar                                   65 60 60 60 60 80 
Slipplats, övriga lättbåtar 90 80 80 80 80  
Slipplats, kanot/kajak **** 110 100 100 100 100  
Gästplats medlem, per dygn 10 10 10 10 10  

Gästplats icke medlem, per dygn 20 20 20 20 20  

*) vid norra sidan   
    

**) södra och östra sidan, max längd 15m  
    

***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat   
****) förvaras i ställningen   

    
   

    
Besiktningsavgift  55 50 50 50 50 50 
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BUDGET 2023 
 

Brändö Seglare r.f. BUDGET RESULTAT   RESULTAT   

 2023 2022 2021 
EGENTLIGA VERKSAMHETEN    
    Kappseglingsverksamheten    
        Intäkter 4 500 6 536,04 7 305,78 
        Kostnader    
              3070 Bränsle 10 % 300 -709,01 -983,3 
              3071 Kappseglingsarrangemang 1 500 -4 750,98 -11 161,90 
            Övriga kostnader 0 -5 459,99 -12 145,20 
        Kostnader, sammanlagt 1 800 -5 459,99 -12 145,20 
            Verksamhetsområdets bidrag 2 700 1 076,05 -4 839,42 

    
        Kappseglingsunderstöd 9 000 -8 695,00 -18 099,00 

    
    Juniorverksamheten (Junioritoiminta)    
        Intäkter, sammanlagt 58 500 50 905,23 65 972,50 
        Kostnader    
              3130 Juniorlöner 45 000 40 747,59 -51 885,28 
              3131 Juniorlöner, sidokostnader 8 550 8 100,98 -8 599,92 
            Personalkostnader 53 550 48 848,57 -60 485,20 
            Övriga kostnader    
              3170 Juniorverksamheten 10 000 -4 215,49 -20 608,86 
              3171 Bränsle 90 % 6 000 -6 381,01 0 
            Övriga kostnader, sammanlagt 16 000 -10 596,50 -20 608,86 
        Kostnader, sammanlagt 69 550 -10 596,50 -20 608,86 
        Verksamhetsområdets bidrag -11 050 -8 539,84 -15 121,56 

    
    J70 verksamheten    
        Intäkter    
          3200 J70 verksamheten, 24% 0 0 27 900,00 
          3201 J70 verksamheten, 10% 16 000 14 971,02 0 
         Intäkter, sammanlagt 16 000 14 971,02 27 900,00 
        Kostnader    
            Personalkostnader    
              3230 J70 löner 0 -5 129,75 -18 509,78 
              3231 J70 löner, sidokostnader 0 -978,08 -3 775,72 
            Personalkostnader, sammanlagt 0 -6 107,83 -22 285,50 
            Övriga kostnader    
              3270 J70 verksamheten, 24% 5 000 -10 880,08 -19 319,34 
              3271 J70 verksamheten, 14% 0 -35,75 0 
              3274 J70 verksamheten, 0% 0 -1 584,25 0 
              3275 Seglingsligan 4 250 -4 250,00 0 
            Övriga kostnader, sammanlagt 9 250 -16 750,08 -19 319,34 
        Kostnader, sammanlagt 9 250 -22 857,91 -41 604,84 
        Verksamhetsområdets bidrag 6 750 -7 886,89 -13 704,84 

    
    Windsurf    
         Intäkter    
          3300 Windsurf 24% 0 0 4 050,00 
          3301 Windsurf 10% 25 000 21 951,69 0 
         Intäkter, sammanlagt 25 000 21 951,69 4 050,00 
        Kostnader    
          3370 Windsurf 3 500 -1 745,81 -331,45 
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            Personalkostnader    
              3376 Windsurf, löner 17 000 -10 654,00 0 
              3377 Windsurf/löner, sidokostnader  3 230 -2 299,24 0 
            Personalkostnader, sammanlagt 20 230 -12 953,24 0 
        Kostnader, sammanlagt 23 730 -16 362,60 -331,45 
        Verksamhetsområdets bidrag 1 270 5 589,09 3 718,55 

    
    Klubbverksamheten    
        Intäkter    
          3400 Årsboken 3 000 2 200,00 3 200,00 
          3405 Övriga intäkter 2 500 2 457,50 6 560,00 
          3408 Jubileumsfest 0 15 800,00 0 
        Intäkter, sammanlagt 5 500 20 457,50 9 760,00 
        Kostnader    
            Övriga kostnader    
              3470 Årsboken  3 500 -3 100,10 -1 579,75 
              3471 Klubbmästeri 3 000 -24 402,43 -4 412,47 
              3472 Övriga utgifter 2 000 -9 073,67 1 835,00 
        Kostnader, sammanlagt 8 500 -36 576,20 -4 157,22 
        Verksamhetsområdets bidrag -3 000 -16 118,70 5 602,78 

    
    Besiktningsverksamheten    
        Intäkter 4 200 4 050,00 3 750,00 
        Kostnader    
              3570 Besiktningverksamheten 350 -314,5 -265 
        Kostnader sammanlagt 350 -314,5 -265 
        Verksamhetsområdets bidrag 3 850 3 735,50 3 485,00 

    
    Hamnen och fastigheterna    
        Intäkter    
          3600 Hamnavgifter 44 000 39 803,00 44 142,00 
          3601 Hyresintäkter, restaurangen 17 000 15 312,87 23 208,54 
        Intäkter, sammanlagt 61 000 55 115,87 67 350,54 
        Kostnader    
            Personalkostnader     
              3630 Hamnvakt, lön  9 600 -8 567,83 -7 500,00 
              3631 Hamnvakt/löner, sidokostnader  1 900 -2 124,08 0 
              3640 Pensionsförsäkringsavgifter 1 500 0 -1 323,75 
              3650 Övriga personalsidokostnader  300 0 -228 
            Personalkostnader, sammanlagt 13 300 -10 691,91 -9 051,75 
            Övriga kostnader    
              3660 Arrende, HSS Andö & Getören  6 000 -6 000,00 -6 000,00 
              3661 Arrende, Sälen  4 000 -3 619,33 -5 276,31 
              3662 Hamnhyra, Sälen 21 000 -18 759,10 -16 892,54 
              3663 Driftskostnader, båtar  6 000 -10 237,40 -11 700,30 
              3664 Reparationer, byggnader  3 000 -8 967,80 -13 528,61 
              3665 Hamnen  2 000 -10 729,84 -370,99 
              3666 Driftskostnader, Sälen  3 000 -2 998,03 -10 447,23 
              3667 El 6 000 -8 179,39 -7 059,19 
              3668 Vatten 3 000 -1 841,16 1 707,24 
              3669 Restaurangen 1 000 0 -2 503,85 
            Övriga kostnader, sammanlagt 55 000 -71 332,05 -72 071,78 
        Kostnader, sammanlagt 68 300 -82 023,96 -81 123,53 
        Verksamhetsområdets bidrag -7 300 -26 908,09 -13 772,99 

    
    Administration och omkostnader    



Brändö Seglare r.f.     Januari 2023 

Årsmöte 30.1.2023  16/23 
 24.1.2023 

        Kostnader    
            Avskrivningar    
              3760 Avskrivningar, hamn och byggnader  -6 500 -6 693,82 -7 071,17 
              3765 Avskrivningar, maskiner och inventarier -4 500 -5 217,33 -6 447,45 
            Avskrivningar sammanlagt -11 000 -11 911,15 -13 518,62 
            Övriga kostnader    
              3770 Försäkringar -9 000 -7 898,50 -6 916,80 
              3771 Kansli  -1 000 -1 661,47 -28,58 
              3772 Administration -1 000 -2 350,00 -1 155,21 
              3773 Bank  -1 700 -1 700,26 -1 594,26 
              3774 Telefon, bredband -800 -801,32 -786,73 
              3775 Utomstående tjänster -4 000 -6 889,91 -10 148,90 
              3776 Förbundsavgifter  -9 000 -8 600,00 -8 250,00 
              3777 Km-ersättningar -500 -455,76 0 
              3778 Lager, kansli  -3 000 -2 940,00 0 
            Övriga kostnader, sammanlagt -30 000 -33 297,22 -28 880,48 
        Kostnader, sammanlagt -41 000 -45 208,37 -42 399,10 
        Verksamhetsområdets bidrag -41 000 -45 208,37 -42 399,10 

    
Resultat av den ordinarie verksamheten -56 780 -103 223,32 -96 391,79 

    
Tillförda medel/medelanskaffning     
      Medlemsavgifter 60 000 55 405,00 51 215,00 
Tillförda medel, sammanlagt 60 000 55 405,00 51 215,00 

    
Placerings- och finansieringsverksamhet    
    Kostnader    
        Finansieringsverksamhet     
          5900 Skatter 300 -314,07 -0,05 
          5910 Räntekostnader 300 -356,65 -592,71 
          5950 Övriga finansieringskostnader 300 -299,85 0 
Investerings- och finansieringsintäkter och -kostnader 
sammanlagt 900 -970,55 -592,76 

    
Resultat av den ordinarie verksamheten 2 320 -48 788,87 -45 769,55 

    
Allmänna understöd    
    Allmänna understöd, sammanlagt 0 46 694,25 42 066,04 

    
PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 2 320 -2 094,62 -3 703,51 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 
1 Kappsegling 
1.1. Arrangera en större kappsegling, Classic Regattan 
1.2.  Arrangera några andra mindre kappseglingar, t ex vindsurf 
1.3.  Arrangera interna serieseglingar, Startkanonen, Duck Race  
1.4.  Kölbåtar (J/70) och vindsurf med på torsdagsrace 
1.5. Organiserad seglingsträning med kölbåt (Brändö Seglare J70 Sailing Center) och vindsurf, juniorer 

och seniorer, även för nybörjare 
1.6.  Organiserad motorbåtsträning, juniorer 
1.7.  Fortsatt samarbete inom ramen för HSRM (t ex arrangemang av Helsingforsregattan)  
2 Juniorverksamhet 
2.1.  Vinterprogram, inklusive träning och tävling på Gardasjön på våren 2023 
2.2.  Fortsatta träningar för olika nivågrupper; betalda tränare 
2.3.  Flera juniorläger på BS 
2.4.  Fortsatt utvecklande av samarbetet med främst svenskspråkiga skolor i närheten  
2.5.  Utveckling av samarbetet med andra klubbar, klassförbund och Båtförbundet  
2.6.  Aktiv introduktion av nya klasser efter opti-åldern: 29er, Laser/ILCA, E-jolle, J70, kölbåt, vindsurf 
2.7.  BS juniorer med i kappseglingar på alla nivåer 
2.8.  Samarbete med Sjöscouterna 
3 Hamnen 
3.1. Båtregistret, båtplatsbokningen och faktureringen förbättras 
3.2. Ny kran för lyft och sjösättning av båtar 
4 Byggnader 
4.1. Underhåll, måla uteväggarna och Startpaviljongens undertak ute färdigt 
4.2. Nya ytterdörrar och fönster i restaurantsalen  
4.3. Ny vedspis i restaurangen 
5 Utbildning (Båtförbundets kurser) 
5.1. Nedsatt medlemsavgift för medlem som avlagt en kurs 
5.2. Deltagare på kappseglingsarrangörskurs 
5.3. Deltagare på besiktningskurs    
5.4.  Deltagare på junior- och vindsurfingledarkurs  
5.5.  Deltagare på domarkurs 
5.6. Motivera och utbilda juniorernas föräldrar att ställa upp som tävlingsarrangörer 
6 Klubbmästeri 
6.1.  Årsmöte 
6.2.  Klubbaftnar med olika teman, t ex Östersjödagen, School´s Out, Surf & Turf 
6.3.  Aktivera klubbmedlemmarna att besöka holmen och restauranten  
7 HSS holmar: Andö i Barösund, Getören i Onas 
7.1. Aktivera medlemmar att besöka HSS holmar 
8 Övrigt 
8.1.  Göra upp miljöplan, samarbete med miljöorganisationer 
8.2.  Årsbok 
8.3.  Samarbete med Brändö (idrotts-) gymnasium 
8.4.  Fortsatt samarbete inom ramen för Helvene 
8.5. Medlemsenkät 
8.6. Fortsatt utveckling av J70 Sailing Center 
8.7. Fortsatt utveckling av vindsurfverksamheten 
8.8. Utveckling av funktionärsbasen  
8.9. Fortsatt dokumentation av processer och materiel 
8.10. Företagssponsorer  
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PRELIMINÄRT PROGRAM 2023 
  

 

Innehåll och datum med reservation för ändringar 

  

 BS ordnar åtminstone följande tävlingar: 
 17.6 Vindsurfingtävling 
 26–27.8 BS Classic Regatta 
   
 Övrigt program:  

 30.1 Årsmöte 

 17.3 Klubbafton 
 25.4 Flagghissning och vårmöte 
 1.5 Första maj-sillfrukost 
 14.5 Morsdagslunch 
 1.6 School´s out 
 10.8 Klubbafton - Surf & Turf 
 31.8 Klubbafton - Östersjödagen  
 20.10 Flagghalning 
 12.11 Farsdagslunch 
 3.12 Juletidslunch 
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VALNÄMNDENS SKRIVELSE 
 

 

VALNÄMNDENS SKRIVELSE 

Allmänt 

Säsongen 2022 präglades fortfarande av corona, dock i mildare grad än de två tidigare åren. Trots 
detta har BS medlemsantal fortsatt att växa, fjärde året i rad och under säsongen 2022 ökade BS 
medlemsantal med nästan femtio fler medlemmar än under säsongen 2021. Antalet juniormedlemmar 
ökade med över 10%. Det ökade medlemsantalet breder sig ut över hela spektret av Brändö Seglares 
verksamhet och är åter ett bevis på att BS är en förening i konstant utveckling.  

Brändö Seglare har klarat sig bra både ekonomiskt och funktionellt också denna säsong. Junior- och 
seglingsverksamheten har fortsatt att växa och den nya flottan surfbrädor klubben stoltserar med har 
varit i aktiv användning. Vintersimningen har etablerats och hamnbassängen är numera i aktiv 
användning året runt!  

Av den aktiva styrelsen har alla förutom två styrelsemedlemmar tackat ja till att ställa upp för återval. 
Samarbetet bland styrelsemedlemmarna har fungerat bra vilket bidrar till att ledamöterna är 
motiverade samt ställer upp för återval. Valnämnden riktar ett stort tack till alla styrelsemedlemmar, 
samt till er alla som bidragit till föreningens existens och verksamhet under säsongen 2022.  

Valnämnden utmanar föreningens medlemmar att delta i SBF:s och övriga organisationers kurser och 
ber att styrelsen överväger konkreta möjligheter för att stöda deltagande. Det är viktigt att det finns 
tillräckligt med officiell kompetens bland medlemmar som deltar i t.ex. besiktningsverksamhet och 
kappseglingsarrangemang.  

Förslag till styrelse och funktionärer finns i separat uppställning. 

Ekonomin 

Klubbens ekonomi har varit väl skött. Kassalikviditeten har varit tillräcklig och stabil genom året. 
Styrelsen har sett till att föreningen amorterat planenligt på de gamla lånen som togs då klubbhuset 
byggdes. Valnämnden kunde med glädje konstatera att klubben nu är så gott som skuldfri. Det aktiva 
samarbetet mellan styrelsen och föreningens understödare är ytterst viktig och har skötts mycket väl. 
Utan understöd skulle föreningen inte ha lika goda utvecklings- och investeringsmöjligheter.  

Hamnen 

Hamnen är väl fungerande och båtplatser har funnits till alla intresserade. Ordningen i hamnen har 
också varit god. Valnämnden önskar att styrelsen kommunicerar de tilldelade hamnplatserna och dess 
position i hamnen tydligt och klart till flagghissningen. Inga nämnvärda haverier, olyckor eller inbrott 
har skett under året och därmed har man lyckligtvis inte fått användning för hamnens 
räddningsutrustning. Valnämnden påminner att säkerheten bör prioriteras högt av alla medlemmar, 
speciellt under de tidsperioderna då hamnbassängen nyttjas av både båtar och simmare.  

Juniorverksamheten 

Brändö Seglares juniorverksamhet har varit mycket aktivt och väl omskött också denna säsong. Bl.a. 
optimister, vindsurfar och 29ers har varit ivrigt ute på Kronbergsfjärden och representerat BS både 
nationellt och internationellt. Juniorernas framgångar på kappseglingsbanorna är något vi fått vänja 
oss vid redan tidigare, men FM guld lyckas BS ändå inte kamma hem varje år. Valnämnden vill 
gratulera seglare, tränare och juniornämnden för välgjort och långsiktigt arbete inom 
juniorverksamheten! 



Brändö Seglare r.f.     Januari 2023 

Årsmöte 30.1.2023  20/23 
 24.1.2023 

Seglingsnämnden 

Seglingsnämnden bör fortsättningsvis värna om både traditionella kappseglingar och nya aktiviteter. 
Seglingsnämnden och dess medlemmars insats är elementär oberoende om det är fråga om större eller 
mindre kappseglingar. Valnämnden noterar med glädje att både Folkbåts-FM och BS Classic 
lyckades fint på Kronbergsfjärden trots brobygget. Valnämnden hoppas att styrelsen håller vid liv 
dialogen med staden om att spränga bort fyrprickargrundet och därmed expandera banområdet 
söderut.  

Klubbmästeriet 

Valnämnden hoppas att klubbverksamheten fortsättningsvis hålls aktiv. De populära klubbaftnarna är 
uppskattade och erbjuder trevlig stämning och samvaro. Nästa säsong hoppas vi även en återgång till 
normal kalender vad gäller klubbaktivitet.  

Restaurangen 

Restaurangen är en väsentlig del av klubbholmen Sälen som ett trivsamt umgängescentrum. Krögaren 
har möjlighet att hyra ut restaurangen till icke medlemmar på lördagar under hela säsongen samt 
under juli månad. Annars är restaurangen öppen endast för medlemmar. P.g.a. pandemin har 
restaurangen för tredje året i följd haft ett lägre besökarantal som inte är hållbart i längden. Eftersom 
restaurangen är en viktig del av klubbverksamheten skall vi komma ihåg att utnyttja den aktivt också 
utanför klubbaftnar och övriga aktiviteter. Vi hoppas fortsättningsvis på ett gott samarbete mellan 
klubbmästeriet och krögaren för att säkerställa att Brändö Seglares traditioner och kultur lever vidare. 
Brändö Seglare är ett svenskspråkigt umgängescentrum och betjäningen i restaurangen skall också 
fortsättningsvis löpa på svenska.  

Övrigt 

Brändö Seglare är en svenskspråkig förening i ständig utveckling och med ett stadigt växande 
medlemsantal. Brändö Seglares styrelse skall fortsättningsvis vara alert och tänka nytt, utan att 
glömma att lyssna på sin medlemskår från junior till senior. Vi ser fram emot en ny säsong 2023 med 
aktiv juniorverksamhet, både traditionella och nya kappseglingar, sociala klubbaftnar och ett aktivt 
utnyttjande av restaurangen!   

 
Nicolas Berner, ordförande                 Asta Salo                      Acke Jakas 
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VALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER FÖR 2023 
 

        

 Styrelsen Efternamn Förnamn  Juniornämnd Efternamn Förnamn 

 Kommodor Mellin Ben  Juniorchef Heinilä Kristian 

 Vicekomm./Skattmästare Westerholm Peter    Sergelius  Aino 

 Sekreterare Liewendahl Erica    Feodoroff Jan  

 Tävlingschef Lindfors Mattias    Helvelahti Laura  

 Juniorchef Heinilä Kristian    Sahlström Ellen 

 Klubbmästere Huttunen  Suvi    Salmensaari Ekku 

 Hamnkapten Potrykus Kristofer         

 Intendent Åkerfeldt Adam  Registrering, besiktning Efternamn Förnamn 

        Ordförande Michelsson Harry 

 Funktionärer Efternamn Förnamn    Blomqvist  Timo 

 Domare tbd tbd  Viceordförande Rönnberg Niklas 

          Saurio Uti 

 Seglingsnämnd Efternamn Förnamn        

 Ordförande/Tävlingschef Lindfors Mattias  Klubbmästeri Efternamn Förnamn 

 Viceordförande Blomqvist  Timo  Klubbmästare Huttunen Suvi 

 Pokalmästare tbd tbd    Sviberg-Järnström Maya 

   Barck Jonathan    Åkerfeldt Leena 

   Fagerstedt Fredrik    Liewendahl Erica 

   Huttunen Suvi      

  Knudsen Thomas  Informationskommittén Efternamn Förnamn 

   Kuhlefelt Jasper  Ordförande Fagerstedt Fredrik 

   Lindholm Erika    Barck Jonathan 

   Lundström Lauri  Årsbok /redaktör Häggblom Johanna 

   Ojantakanen Risto    Garoff Gunilla 

   Sahlström Ellen    Salo Gunnevi 

   Salmensaari Ekku        

   Salo Asta  Revisorer Efternamn Förnamn 

   Skogman Helena  Ordinarie Nevalainen Rabbe 

   Söderholm Andrea  Suppleant AltumAudit Ab Företag 
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UTMÄRKELSETECKEN, LÅNGFÄRDSRAPPORTER OCH POKALER 
 

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Ansökan om utmärkelsetecken med meritlista, 
långfärdsrapporter och uppgifter gällande kappseglingsprestationer för pokalerna skall tillsändas Brändö 
Seglare, Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors eller per e-post till kommunikation@brandoseglare.fi. 
Ansökan bör vara BS tillhanda senast en vecka innan Brändö Seglares årsmöte. 

 

Seglingsnämnden avser utdela följande pokaler enligt kriterierna nedan:  

 

Bröderna Heiniläs vandringspokal För medalj i OS, VM, EM eller NM 

Vandringspokal I För kappsegling i såväl interna som öppna seglingar i Finland 
och utomlands 

Förarnas Bägare Framgångsrikaste båtförare i öppna kappseglingar i Finland 

Gast-cupen Framgångsrikaste gast i öppna kappseglingar i Finland 

Kauhus kanna Befälhavare som fått de flesta målskotten i öppna 
kappseglingar 

Bröderna Palmbergs pokal För längsta långfärd 

Maraboupokalen En exceptionell seglingsbragd 

Nefertitistopet Bästa havskappseglare 

Affes pokal Anmärkningsvärd prestation för att utveckla segelsporten 

Miroupokalen  Juniormedlem som nått bästa resultat i FM 

Halvan Seglare som med liten marginal missat prestigefylld medalj 
eller pokal 

 

Detaljerade beskrivningar över pokalstadgarna finns i pokalhandboken på BS webbplats brandoseglare.fi.  

Ansökningar görs på bifogade blankett och den bör innehålla noggranna detaljer om långfärderna, respektive 
kappseglingarna (även interna) såsom datum, plats, tid, distans, antalet deltagare, placering, kappseglingens 
namn och arrangör.  

 

OBS! Den som har årsmötespokaler hos sig ombeds returnera dem till BS styrelsemedlem eller till BS 
senast den 25 januari.  
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN OCH POKALER 
 

 
Utmärkelsetecken 

 
Pokaler 

 
 Kappsegling  Långfärd 

 
    

 Mästarklass 
 I klass           
 II klass           

 
 

 
 Bröderna Heiniläs vandringspokal 
 Vandringspokal I 
 Förarnas bägare 
 Gast-cupen 
 Kauhus Kanna 
 Bröderna Palmbergs pokal 
 Nefertitistopet 
 Maraboupokalen 
 Affes pokal 
 Miroupokalen 
 Halvan 
  

 

Till ansökan om utmärkelsetecken för långfärdssegling bör 
beskrivning över långfärder eller utdrag ur loggbok bifogas.  

Kappsegling/ 
Regatta 

Arrangör Datum Plats Banans längd 
Antal 

deltagare 
Placering 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

Båtens namn  ________________________ Skeppare/Ägare     _______________________
  

Besättning  _____________________________________________________________________________ 

  

Underskrift __________________________       Datum     __________________ 


