
Om Östhammar Segelsällskap i korthet 

Östhammars Segelsällskap (ÖSS) har nära 600 medlemmar och har drygt 400 bryggplatser samt 
ungefär 200 varvsplatser inom varvsområdet på Terrilörarna i centrala Östhammar. 

Vad står ÖSS för 
ÖSS är en allmännyttig ideell förening som bidades 1890, och har till uppgift att; 
-Sammansluta båtägare och för båtsportens intresserade personer, 
- Utbilda och fostra ungdom till ett aktivt båt- och friluftsliv, 
- Främja båtsport och friluftsliv, 
- Verka för god sjösäkerhet, god miljö̈ 
- Skapa gott kamratskap och ett sjömansmässigt uppträdande på sjön, 
- Verka för goda hamnförhållanden och båtplatser samt anordningar för vinterförvaring av båtar, 
- I övrigt tillvarata båtägarnas intressen..  

ÖSS och verksamheten 
ÖSS beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som ör den verkställande, 
organisationen bestående av ordförande, kassör, sekreterare och ordförande för respektive sektion. 
Sektionerna består förutom av sektionsordförande av sektionsmedlemmar med sina huvudsakliga 
ansvarsområden 
- Hamnsektion: förvaltar och förmedlar bryggor 
- Varvsektion: sjö̈- och torr-sätter båtar samt sköter klubbens varv och material  
- Klubbhussektion: förvaltar varvets byggnader 
- Segelsektion: Segelverksamhet 
- Motorbåtssektion: racing- och motrorbåts-aktiviteter 
- Ungdomssektion: Ungdomsverksamhet 
- Bergskärssektion: förvaltar vår klubbholme Bergskär 
- Klubbsektion. övriga aktiviteter  
Kontaktinformation till styrelse och sektionsmedlemmar finner du på̊ annan plats på hemsida 

 Som medlem i ÖSS får du: 
 -Ett klubbhuset på̊ varvet med samlingssal, kök, toa, dusch 
- Medlemsbevakat Inhägnat varvsområde  
- Tillgång till vatten och el inom varvsområdet och på vissa bryggor 
- Klubbholmen Bergskär med bryggor, bojar, klubbstuga och bastu, 5 distans från Östhammar 
- Bryggplats och vinterpalats på̊ varvsområdet (i mån av tillgång)  
- Få båt sjösatt och upptagen med sällskapets kran eller slip 
- Upptagnings-/sjösättningsramp för trailade båtar 
- Mastkran för på- och av-mastning eller mastservice samt ett mastskjul 
- Möjlighet att delta i Sällskapets olika aktiviteter under året 
- Svenska Båtunionen;s tidning Båtliv samt ÖSS klubbtidningen ÖSS-karet till alla medlemmar 
- Möjlighet att under icke båtsäsong kunna hyra klubbhuset  
- Möjlighet att påverka ÖSS verksamhet i stor och smått vid bl.a. medlemsmöten och årsmöten 
- Kansli med öppettider torsdag förmidagar (08.30-12), samt under sommarens arbetskvällar (18-20)  

Som medlem i ÖSS måste du: 
ÖSS har för att skapa trivsel, ordning och reda i ÖSS verksamhet, stadgar och ett antal regler som du 
som medlem är skyldig att rätta dig efter. Dessa finner du på̊ hemsidan under Stadgar samt Regler 
och Policys 


