Östhammars Segelsällskap

Välkommen som medlem i Östhammars Segelsällskap (ÖSS)
ÖSS instiftades 1890. Vi är i dag över 500 medlemmar och har över 400 båtplatser samt ca
200 varvsplatser. ÖSS är en ideell förening och värnar om detta.
Som medlem har du bland annat tillgång till följande:
- Ett klubbhuset på varvet med samlingssal, kök, toa, dusch
- Vår klubbholme Bergskär med bryggor, bojar, klubbstuga och bastu ca: 5 distans från varvet
- Bryggplats och vinterplats på varvet (i mån av tillgång) samt vatten och el
- Få din båt sjösatt och upptagen med kran (max 8 ton) eller slip
- Upptagnings-/sjösättnings-ramp för trail-bara båtar
- Mastkran för på- och av-mastning eller mastservice samt ett mastskjul
- Att delta i Sällskapets olika aktiviteter som sektionerna bedriver
- Svenska Båtunionen:s tidning Båtliv samt vår klubbtidningen ÖSS-karet
- Möjlighet att under icke båtsäsong kunna hyra klubbhuset för din privata fest
- Ett kansli med öppettider torsdag förmiddag (08-12), samt under sommaren måndag kvällar (18-20)
Det inom ÖSS finns följande sektioner med sina huvudområden:
- Hamnsektion Förvaltar och förmedlar bryggor
- Varvsektion. Sjö-sätter och torr-sätter båtar samt sköter klubbens material
- Klubbhussektion. Förvaltar varvets byggnader
- Segelsektion. Segelverksamhet
- Motorbåts-/racerbåts-sektion. Båt-aktiviteter
- Ungdomssektion. Ungdomsverksamhet
- Bergskärssektion. Förvaltar vår klubbholme Bergskär
- Klubbsektion. Övriga aktiviteter
Kontaktpersoner i sektionerna finner du på ÖSS hemsida (Funktionärer 20xx) www.öss.se
ÖSS har för att skapa trivsel, ordning och reda i vår verksamhet, ett antal regler/anvisningar som du
är skyldig att rätta dig efter. Dessa finner du på ÖSS hemsida (Regler)
Du som har båtplats skall gå bevakning tillsammans med annan båtägare. Bevakning går du för att
observera vad som händer på varvet för att minska risken för stölder, men inte minst för att vi
gemensamt skall kunna ha kontroll på varandras båtar om t.ex. en förtöjning släpper eller båt
vattenfylls. Medlem som har bryggplats och eller varvsplats skall även göra minst en arbetskväll/dag
per säsong.
För att du skall nås av senaste information gällande ÖSS, hänvisar vi dig till vår hemsida.
Utöver hemsidans information utkommer ÖSS normalt med två nummer vår medlemstidning ÖSSkaret, Höstnumret innehåller bl.a. kallelse till årsmötet. Vårnumret med bl.a. vårens medlemsmöte
samt våren och sommarens aktiviteter. Håll även ögonen öppna för affischering inom varvsområdet,
för kommande aktiviteter.
När du får detta brev är du medlem i ÖSS förutsatt att du betalar den medlemsavgift och ev. andra
avgifter som kommer som faktura. Tveka inte att kontakta funktionär eller kansli vid frågor.

Östhammars Segelsällskap
Box 69
742 21 ÖSTHAMMAR

0173 10250e-post: oss: kansliet@telia.com
Plusgiro: 295262-0
Hemsida: www.öss.se

Vi hoppas att du som medlem i ÖSS skall få ett rikt båtliv tillsammans med oss.

Östhammars Segelsällskap

