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Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 

Västra Distriktet 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

1/1 - 31/12 2021 

 
Styrelsen för Västra Distriktet av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse: 
 
Styrelse 
Styrelsen fick vid ordinarie distriktsstämma 2021-05-20 följande sammansättning: 
Ordförande Jannice Ribberström 
Ledamöter Hannes Udén 
  Tim Jannas 
  Magnus Karlsson 
 David Lindblom 
 Fredrik Lundberg 
 Emilia Mattila 
 Christian Spinicchia 
 Björn Kype 
Suppleanter Jonas Bjärnstedt 
 Tomas Zeljko 
 Ola Dahlqvist 
 Li Kerren 
   
 
 
 
  
Sammanträden 
Förutom distriktsstämma har 10 stycken styrelsesammanträden hållits under året, varav några 
extra styrelsesammanträden på grund av Coronapandemin. Under hösten genomfördes även en 
styrelsedag för att arbeta med mer långsiktiga frågor. 
 
Lägerverksamheten 
De kortare läger som skulle genomförts under våren fick ställas in på grund av 
Coronapandemin. Däremot kunde de kortare lägren under hösten genomföras enligt plan. 
Dessa läger var fortsatt populära. 
Sommarens läger fick planeras om sent på våren pga de restriktioner som då gällde för 
Coronapandemin. Restriktionerna lättades senare upp så att vi kunde starta våra sommarläger 
den 1:e juli, istället för den 21:e juni enligt den ursprungliga planen. Konsekvensen blev att vi 
fick stryka Äventyrsläger 1 vecka för de allra minsta, och att Instruktörslägret fick köras 
samtidigt som fortsättningslägrets sista vecka. Fortsättningslägret blev också lite kortare.  
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När vi äntligen kunde dra igång sommaren vid Boviks Seglarskola, så inleddes den med 
fortsättningsläger på 1,5 eller 2,5 veckor där deltagarna bl a fick lära sig segla med spinnaker och 
lära sig grunderna i windsurfing. Samtidigt som fortsättningslägrets sista vecka genomfördes ett 
instruktörsläger med inriktning på ledarskap. Sommaren avslutades med ett Äventyrsläger 1 
vecka som vi kallar för styrbord följ av ett nybörjar-/fortsättningsäventyr för både nybörjare och 
fortsättningselever. 
 
Verksamheten på sommarlägren har naturligtvis främst bestått av segling och windsurfing. 
Dessutom förekom en hel del teori såsom navigation, sjömanskap, knopar mm. Denna 
verksamhet varvades med lekar och tävlingar. Under sommaren tog vi emot 57 elever på våra 
seglarläger, några av dessa deltog i flera läger. Detta är lägre än året tidigare, och beror bl a på 
den nerkortade sommaren. Dessutom deltog 46 ledare och instruktörer utan vars ideella insatser 
lägren inte hade kunnat genomföras. Intresset för årets läger var oerhört stort, det fanns ett fåtal 
platser kvar på Äventyrsläger 1 vecka "Styrbord", i övrigt var det övertecknat och vi tog emot 
några fler på dessa läger än vad vi normalt gör. När det gäller fördelning av platser har de som 
hjälpt till med hus och båtar under vår och höst fått förtur till lägren. Totalt har antalet elever 
minskat något, mycket beroende på den nerkortade sommaren medan antalet ledare och 
instruktörer i stället har ökat. 
 
Avgifterna på lägren har hållits låga vilket inneburit att de flesta, oavsett ekonomisk bakgrund 
kunnat delta. En deltagare fick stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades 
Fond med 50 % av lägeravgiften. Lägerverksamheten bygger helt på ideellt arbete. Detta innebär 
att vi inte har någon anställd personal. Dessutom hjälps medlemmar, föräldrar och ledare åt 
med allt arbete på hus och båtar bland annat under särskilda jobbardagar och läger på vår och 
höst.   
 
Lägren har tack vare god planering av våra lägeransvariga,  med hänsyn till myndigheters 
rekommendationer, kunnat genomföras. Jobbardagarna på våren genomfördes på ett nytt sätt 
för att följa myndigheternas rekommendationer och detta funkade mycket bra. Genom att läger 
pågått större delen av skolornas sommarlov och dessutom några helger på hösten har 
lägeranläggning och båtar utnyttjats relativt väl även detta år, trots då att Coronapandemin 
gjorde att vi fick stryka vårens läger samt kortade ner sommaren något. 

 
Lägeranläggning 
Vi har under året inte utfört så mycket arbeten inomhus på våra arbetsdagar utan har arbetat 
framförallt utomhus och detta är på grund av rådande Coronapandemi. Efter sommarens läger 
påbörjades arbetet med att renovera Wärdshusets grund genom företaget "JK Mur & Bygg". 
Senare på hösten startades arbetet med att byta Wärdshusets och Dicksonskas söderfasader 
genom "Edvardssons Bygg". Under arbetets gång upptäcktes att en del av stommen samt östra 
fasaden mot grannen på Dicksonska var i dåligt skick vilket gjorde att även denna fasad byttes. 
Arbetet med den östra fasaden avslutades efter årsskiftet.  Dessa arbeten skall framförallt 
finansieras med lån men även med bidrag från Göteborgs kommun. Handläggningen av lånet 
hos Nordea blev inte klart före årsskiftet utan kommer att bli utbetalt under nästa år. Efter 
sommaren påbörjades också arbetet med att renovera Arresten, detta görs helt i egen regi för 
tillfället med hjälp av bidrag och donationer via den grundplåt som startades 2020.  
Vi fortsätter att söka bidrag för våra olika projekt så att vi kan hålla nere lånen på våra 
investeringar. 
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Båtar 
Vi har haft upp till 6 Trissjollar igång samtidigt under sommaren. Dessa Trissjollar är i olika 
skick men mestadels gott, 4 stycken ligger på lagning och en helt ny Typ 6 som hållit bra. En av 
dem har fått behålla den kappseglingsutrustning den hade när den köptes. Övriga är anpassade 
till vår verksamhet för både nybörjare och fortsättningselever. Tyvärr har vi fått en del skador 
som vi behöver reparera.  
 

Idag är det ingen som tillverkar Trissjollar längre och vår nybörjarsegling sätter sina spår på vår 

flotta. Vi kommer behöva se över vilken typ av segelbåt vi ska använda oss av framöver eller 

hitta ett samarbete med en framtida trissjolletillverkare.  
 
Sedan 10 år har vi två C55:or. Denna större typ av båt har blivit ett bra komplement till 
Trissjollen. Dessa båtar är känsliga för grundstötning och sänkkölen på dem behöver ofta 
mindre reparationer. Vi har behållit beståndet av mindre båtar, så att vi nu har två RS Quba och 

en RS Tera. Dessa är mycket populära. RS Quest har använts i vår lägerverksamhet under 2021. 

 
Beståndet av segelbåtar är nu 10 Trissjollar, varav 6 var helt klara inför sommaren 2021, två 
C55:or, en RS Quest, två RS Quba, en RS Tera, en Hobie Teddy samt en RS Vision och en Hobie 
14. De två sistnämnda används framförallt av ledare och den senare har vi fått som gåva. Vi har 
några äldre båtar som kan renoveras.  
 
Windsurfingmaterialen har fungerat bra. Vi har åtta fungerande, moderna brädor. Dessutom 
har vi några äldre som kan använda nya riggar. Ett problem är dock att det inte går att få tag i 
reservdelar till våra brädor av märket Fanatic, brädor som annars är både bra och populära. 
 
Vi har tre väl fungerande följebåtar. Det är en öppen Crescent 465 Trader med 25 hkr 
utombordare. Den är kraftig, sjövärdig och kan ta sig fram snabbt vid behov. Dessutom har vi 
en mindre RIB-båt av märket BRIG med 15 hkr motor. Den är perfekt när man skall ta sig intill 
segelbåtar eller surfare. Sedan 2012 har vi också en öppen Pioner 14 med 20 hkr motor. De två 
större båtarna har avtagbara lanternor.  
 
Vanligen används två av följebåtarna vid våra seglingspass. Dessutom har vi en delvis ombyggd 
livbåt med inombordsmotor. 
 
Ledarutbildning 
Årets instruktörsläger hade 12 deltagare. Under detta veckoläger fick deltagarna lära sig både 
teoretiskt och praktiskt vad det innebär att vara ledare. Eftersom det samtidigt pågick ett 
fortsättningsläger samtidigt så gavs det tyvärr inget tillfälle till praktik i år.  
 
Under våren genomfördes också en Kurschefsutbildning med 6 st deltagare. Utbildningen 
genomfördes digitalt under 4 kvällar samt en dag ute på anläggningen. 
 
Klubbverksamheten 
Klubbverksamheten har bedrivits i sex klubbar. Vår klubblokal ligger i Lunden och har adress 
Lundgatan 1. Klubbverksamheten började succesivt öppna upp igen under våren 2021 till följd 
av Coronapandemin. Klubbarna har fått aktivitetsbidrag för att klara hyror då verksamheten 
inte kunnat hållas igång som normalt. Distriktet har tillsammans med klubbarna satt upp 
riktlinjer för verksamheten, där bland annat handsprit har funnit tillgänglig och max antal 
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personer har införts med avseende på lokalens storlek. Distriktet har uppmanat klubbarna att 
försöka köra digitalt och fortsätta hålla kontakten med varandra. 
 
Göta Lejon började öppna upp verksamheten igen under våren och har haft verksamhet under 
året. Det är den äldsta av klubbarna och den bildades 1964. Verksamheten består av olika spel, 
främst datorspel, brädspel men även rollspel som Dungeons & Dragons, figurspel som 
Warhammer och Flames of War samt kortspelet Magic. Klubben har 103 medlemmar och 
medlemsavgiften är 100 kronor t o m 25 år, 200 kronor för de äldre. Under hösten 2016 inleddes 
ett Samarbete med Västspel och detta har fortsatt, Västspel har i år lånat vår lägeranläggning 
också på hösten.  
 
Gripen har verksamhet i samma klubblokal på tisdagar och fredagar. Verksamheten där är 
främst modellbygge och olika spel. Gripen öppnade upp igen i februari anpassat efter 
myndigheternas rekommendationer. Klubben har 193 medlemmar och medlemsavgiften är 100 
kronor. Många av dessa medlemmar är endast aktiva i seglingsverksamheten på Björkö. 
 
Sjölejonet vänder sig i första hand till de lite yngre och några av medlemmarna samlas varannan 
tisdag i klubblokalen på Lundgatan för att hålla på med spel, modellbygge och pyssel. Även här 
började verksamheten starta upp i februari anpassat efter myndigheternas rekommendationer. 
Klubben har 134 medlemmar och medlemsavgiften är 25 kronor t o m 25 år. För äldre är den 50 
kronor. 
 
Pularklubben är till för dem som brukar samlas på Björkö för att jobba tillsammans med hus och 
båtar. Den har ingen regelbunden verksamhet utan den är i stället koncentrerad till jobbardagar 
och jobbarläger på Björkö. Klubben har 26 aktiva medlemmar. Den har ingen medlemsavgift, i 
stället blir man medlem genom skriftlig ansökan och endast de som deltagit aktivt under året 
står kvar som medlemmar. 
 
Skutföreningen är en klubb för dem som är intresserade av gamla skutor. Den har genomfört en 
seglats, på skutan Westvind, under hösten 2021. Klubben har 45 medlemmar och 
medlemsavgiften är 50 kronor.  
 
Yggdrasil är en klubb som sysslar med bräd- och figurspel. Den vänder sig till de något äldre och 
har en nedre åldersgräns på 14 år. Under våren har den haft en del verksamhet digitalt, 
verksamhet på onsdagar i klubblokalen startades upp först efter sommaren då medelåldern 
bland medlemmar är högre och flera aktiva har funnit sig i riskgrupper. Denna verksamhet 
drivs tillsammans med Göta Lejon. Klubben har 52 medlemmar och medlemsavgiften är 50 
kronor t o m 25 år, 200 kronor för de äldre. 
 
Intresset för verksamheten på Lundgatan 1 har varit ganska konstant under året, även om 
klubbarna succesivt började hålla öppet i lokalen igen under våren. Klubbarna jobbar själva med 
ny rekrytering till klubbverksamheten, men på grund av Coronapandemin har det varit svårt att 
genomföra någon rekrytering. Klubbverksamheten leds av ideellt arbetande ledare. Intresset av 
att leda klubbverksamheten har varit likvärdig med föregående år, men fortfarande finns det ett 
stort behov av fler ledare till denna verksamhet. 
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Övrig verksamhet 
Björköafton/Björködagen som normalt fokuserar på lägerverksameten genomfördes i mitten på 
november ombord på den gamla båten Eira som ligger vid Stenpiren. Båten ägs av en tidigare 
ledare på seglarskolan och driver ett skepps-café ombord. Det blev en lyckad tillställning. Det 
kom en del medlemmar och det delades ut certifikat mm. 
 
Klubbinformation 
Vår klubbtidning, Nytt på Västfronten, kom inte ut i år.  
Det skickas ut ett nyhetsbrev, ungefär en gång i månad, med info om klubbverksamhet och 
Bovik Seglarskolas verksamhet. 
 
Hemsida 
Vår hemsida fungerar bra och uppdateras regelbundet. Där finns allmän beskrivning av vår 
verksamhet, bilder från verksamheten samt aktuell information till medlemmar och ledare. 
Sidan har adress: www.usfvast.se. 
 
Medlemsantal 
Medlemsantalet har minskat något sedan året innan. Vid årets slut hade de sex klubbarna 
tillsammans 476 medlemmar. Av dessa var 326 medlemmar i åldern 7 - 25 år. Flera av dem är 
medlemmar i mer än en klubb, men varje person räknas endast en gång i denna 
sammanställning. Många av medlemmarna över 25 år är ledare i verksamheten - liksom många 
av ungdomarna i åldern 15 - 25 år.  
 
Ekonomi 
Verksamheten har främst finansierats genom bidrag från Västra Götalandsregionen, 
kommunala bidrag från Göteborgs stad, bidrag från stiftelser, lägeravgifter samt bidrag från 
sponsorer och enskilda. Från Göteborgs stad har vi i år bl a fått ett större investeringsbidrag för 
renovering av våra husfasader. 
 
Bidragen från stiftelser var något högre än året innan. Totalt fick vi 60 000 kronor under året. 
Dessa bidrag är avsedda att stödja lägerverksamheten, att hålla nere avgifterna för denna samt 

att dela ut egna stipendier och renovering av våra hus. De stiftelser som vi har fått bidrag från är 

Stiftelsen Apotekare Fredrik Mossbergs donation, Västra Sveriges Redarekrets' Stiftelse för 

Utbildning, Undervisning och Forskning samt Stiftelsen Göteborgs Barnhus Fond. 
 
Förutom dessa bidrag har Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond bidragit med 
behovsprövade lägerstipendier. Vi framför här ett tack för dessa bidrag, utan vilka vi inte hade 
kunnat genomföra vår verksamhet. Vår förhoppning är att dessa stiftelser ger oss bidrag även 
kommande år så att vi kan fortsätta med lägerverksamheten med oförändrat låga avgifter.  
 
Klubbarna har klarat sin ekonomi själva. Klubbarna har också fått extra lokalbidrag för att täcka 
upp vid utebliven verksamhet i lokal. Större delen av distriktets utgifter har gått till lägerverk-
samheten i form av mat, utrustning, lägeranläggning, båtar m m. Det är också denna som är 
distriktets mest ekonomiskt krävande verksamhet och där kommer vi fortsatt att satsa så stora 
resurser som möjligt. 
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Vi vill också tacka de företag som sponsrar vår verksamhet med pengar eller tjänster. Dessa är 
Edvardsson Bygg AB, Edvardsson Elektriska AB, Edvardsson Måleri AB, Leni´s Lek & Hobby, 
Brashuset, Lundh Sails, Tradition Sailing, Westac AB, Nymans Snickeri & Byggnadsvård samt 
Famlöv Konsult AB. Dessutom är vi med i något som kallas Sponsorhuset, där ett stort antal 
företag ger bidrag när privatpersoner gör inköp via Internet.  
 
Samarbete med myndigheter m fl 
Samarbetet med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Idrotts- och Föreningsförvaltning och 
Öckerö kommun har varit mycket gott och vi vill därför framföra ett tack till dem och berörda 
personer. Vi vill också framföra ett tack till företag och personer inom och utom föreningen som 
på olika sätt stöttat oss och därigenom våra ungdomar. 
 
 
 
 
 
Med tack för visat förtroende 
STYRELSEN för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet. 


