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Bästa hedersmedlem, 4 fd. BS kommodorer, vice-kommodorer, medlemmar, 
hedersgäster, övriga gäster, vänner: 

 

God kväll, och välkomna till BS 90-årsjubileumsfest som vi nu äntligen kan ordna, efter 
många tidigare försök.  

Fint att se att så många valde att tillbringa denna novemberkväll här. 

Jag hörde för en tid sedan en person, som också är medlem i några andra föreningar, 
nämna att BS är Finlands mysigaste förening. Jag har alltid tänkt i samma banor, annars 
skulle jag knappast stå här uppe framför er, men hans mening fick mig att på riktigt 
fundera över varför han tänker så och varför är vi unika?  

Hur har vi kommit hit, och vad skall vi göra i framtiden för att bibehålla vår plats och vårt 
fina rykte? Hur skall vi kunna erbjuda ett mervärde, att man känner att man får ut något 
extra mot medlemsavgiften? 

Jag tror att det främst beror på att vi ha en bra balans i vår verksamhet, om det sedan 
gäller juniorverksamheten, vår fina hamn, långfärdssegling, utfärdsholmar eller 
restaurangen och det sociala. Vi har allt i en bra balans.  

Vår verksamhet uppskattas tydligen, vi har nu för första gången över 800 medlemmar, 803 
för att vara exakt.  

Speciellt antalet juniorer ökar. I många andra föreningar stiger medelåldern, det är ju inte 
önskvärt för en förening som vill vara kvar om 90 år.  

Antalet medlemmar är ju dock inte ett självändamål, huvudsaken är att vi lyckas med att 
utveckla verksamheten, samtidigt som vi håller kvar den unika BS andan. 

Speciellt fint är att se att många nya medlemmar visat intresse för att utveckla den sociala 
sidan på BS. 

-------------------------------------------- 

Vi har dock också utmaningar, ingenting kommer gratis. Ifall man inte utvecklas, så tynar 
man bort.  

Vi ändrade ju nyligen på våra stadgar en aning för att bättre förbereda oss för framtidens 
utmaningar. 

Främst av allt skall vi hålla i våra ursprungliga värderingar och vi bör se till att föreningens 
officiella språk fortsättningsvis är svenska. 

Vi bör vara aktiva vad gäller att utveckla föreningens kärnverksamhet, men också aktiva 
då det gäller att utveckla det ”svenska rummet” i Finland.  

Vi bör ta en större roll i samhället, åtminstone på lokal nivå i Helsingfors.  
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Vi bör vidareutveckla samarbetet med närliggande svenska skolor och även samarbete 
med andra svenskspråkiga föreningar.  

Vi har t ex funderingar om att vara med om att tillsammans med andra likasinnade 
föreningar bygga upp ett koncept där barn och unga mot en skälig engångsavgift kan 
prova olika idrottsgrenar i olika föreningar för att sedan hitta sin egen favoritgren. Barn 
och unga skall inte tvingas till att välja sin gren i ett alltför tidigt skede.  

Vi skall inte heller glömma vad den teknologiska revolutionen kan erbjuda; nya 
elektroniska hjälpmedel på havet, ss accelerations- och krängningsmätare, GPS, drönare, 
videokameror osv, samt även eSport, tänk dig seglingsspel vid hemmadatorn mot tio- eller 
hundratals andra tävlare från hela världen, utan att bli våt och behöva frysa. Allt detta kan 
och bör användas för att vi skall kunna locka nya unga och äldre till vår värld. 

Fördjupat samarbete med övriga föreningar speciellt gällande juniorarbete står högt på 
listan, och bör göra det i framtiden också. Som en marginell idrottsgren bör vi kunna 
hjälpa och stödja varandra. Detta är någonting som jag personligen upplever att 
utvecklats speciellt mycket under den tid jag suttit i styrelsen, först under Chriso och 
sedan under Toma. Tack för att ni båda delade med er era visioner som styrelsen kunnat 
jobba vidare på. 

Vi skall inte heller glömma avtalet vi har sedan några år tillbaka med HSS som möjliggör 
angöring och bastubadande vid HSS holmar, Andön i Barösund och Getören i Onas.  

Vi strävar till att förlänga verksamheten på Sälen, nu erbjuder vi t ex möjlighet till vaksim 
på BS under vintern. Någon dag har vi kanske en bastu, styrelsen har denna vecka utsett 
en projektchef för detta, vår intendent Adam Åkerfeldt. 

Om vi lyckas med allt detta så kommer vi också att kunna ta vårt samhällsansvar och 
fungera som en intressant arbetsgivare, för speciellt yngre förmågor, tränare, handledare 
osv.  

Vi skall, och bör, som förening hjälpa de unga att utvecklas som människor och se till att vi 
kan erbjuda dem de bästa förutsättningarna när det gäller deras egna val av framtida 
karriär. 

”Boating” kommer att ändras i framtiden. Hyrbåtar kommer på bred front, vilket medför 
att det rör sig flera personer på havet än någonsin, vilket ju i sig är trevligt, havet slits ju 
inte av att det används. Det medför tyvärr också att det rör sig personer med mindre 
erfarenhet på havet, speciellt så länge inget formellt kompetens- eller förarbevis krävs, 
och jag hoppas det aldrig kommer att krävas så länge vi talar om fritidsbåtar. 

Om boating blir en riktig folksport, så gynnar det oss i längden i och med att den helt 
onödiga ”snobbstämpeln” vi ibland har över oss, försvinner. Vi som förening och som 
individer, skall tillsammans med de övriga föreningarna och med Segling och båtsport i 
Finland, lyfta fram det positiva, se till att alla vinner, och istället jobba för att undvika 
olyckor och negativ publicitet.  
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Vi bör även se till att våra båtägare självmant utvecklar och skolar sig, att vi har en 
fungerande besiktningsverksamhet, och att även säkerheten i hamnen beaktas i högre 
grad än tidigare, vilket den nu gjorts när vi fått nytt fint brolock och en ny b-ponton. 

BS har alltid varit känd för att arrangera fina regattor, så skall det vara i framtiden också, 
trots Kronobroarna. Helsingfors stad har en preliminär plan på att avlägsna 
Fyrprickargrundet, vilket är positivt med tanke på ett större banområde utan fasta hinder 
på Kronikan.  

Jag hoppas att vi bland medlemskåren hittar många frivilliga som vill välja mellan 
Båtförbundets olika kurser för att sedan kunna agera som tävlingschef, jurymedlem eller 
domare.  

Kronobroarna kommer tyvärr, men jag tänkte inte behandla ärendet desto mera ikväll. Vi 
måste bara lära oss att leva med den. Så fungerar demokratin i vårt samhälle och en 
fungerande demokrati skall alltid uppskattas, speciellt i dessa dagar med oro och 
osäkerhet på sina ställen, tyvärr också nära Finlands gränser. 

-------------------------------------------  

Våra seglare kan nå absoluta världstoppen, det vet vi från tidigare, det sitter ju många 
seglingslegendarer i festsalen ikväll.  

Vi har även några seglare där för tillfället;  

 Noel Laukkanen, Laser 

Edvard Bremer och Ville Korhonen, 49er (VM 18 i Oman förra veckan), deras första 
riktigt stora tävling i denna klass, en startvinst 

Ville-Veikko Laukkanen, guld i ORC VM i Estland förra sommaren 

Kristofer Potrykus, brons i ORC VM i samma tävling  

Inte att glömma, Sami Seliö, den tvåfaldige världsmästaren i F1 motorbåtar, representerat 
BS och han kör för tillfället VM-deltävling i Portugal, den första tävlingen i klassen på en 
lång tid. 

Mera om våra FM-medaljer och andra framgångar i styrelsens sammandrag som ni får i 
samband med kallelsen till årsmötet 31. Januari. 

----------------------------------------------  

Nu står här skrivet ordet ”Tack” med fet text: 

Jag vill framföra mitt, och hela styrelsens tack, till er alla här ikväll, till våra 
jubileumsfestarrangörer, nämndmedlemmar, tränare, vår båt- och 
fastighetsunderhållsansvarige, vår krögare, juniormedlemmarnas föräldrar, medlemmar 
som lånat sina privata båtar för BS kappseglingar och till aktiva och hjälpsamma personer 
från andra föreningar. 

Jag vill också framföra föreningens stora tack för allt generöst understöd vi fått från;  
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Stiftelsen Brändö hembygdsfond 

Stiftelsen 3 Smeder 

Stiftelsen Sodum-säätiö 

Finlands Svenska Idrott 

Helsingfors stad  

Undervisnings- och kulturministeriet 

Med dessa understöd har vi kunnat göra investeringar, som med intäkter från den 
egentliga verksamheten annars aldrig hade varit möjligt. 

Utan ert stöd skulle vi kanske inte ha en så fin förening, med en så fin verksamhet, en så 
fin anda och med en så fin framtidsutsikt som vi har idag.  

----------------------- 

Ikväll handlar det om BS, det handlar om oss som gör BS till Finlands mysigaste klubb. 

Nu skall jag sluta mitt tal här så att vi kan börja tala med varandra i stället. 

90-årsfesten firas endast en gång, och det är ikväll.  

Njut och ha det roligt, tack för att ni kom!  

Skål! 

 

 


