
Segelsällskapet Roxen 

En ideell förening för segling och segelbåtar i Linköping 

SSR har verkat i Linköping i nästan 100 år. Sällskapets medlemmar med familjer har 
över åren samlats kring båtliv och hantering av båtar. Det har inneburit att det med 
gemensamt arbete har ordnats hamnplatser, vinterförvaring av båtar samt tillgång till 
bygglokal, där det byggts allt från segelkanoter till större segelbåtar, men som även 
är tillgänglig för alla båtägare för smärre snickeriarbeten. Historisk har varvet varit en 
träffpunkt för hela familjen samt samvaro på den holme, St. Snedholmen, som 
sällskapet arrenderar i östra delen av Roxen.  

Förmåner 
Det sällskapet nu erbjuder medlemmarna är tillgång till vår holme med klubbstuga, 
tillgång till bygglokal samt förvaring av våra båtar under vinterhalvåret. Sedan 
tillkomsten av motorvägsbron ligger våra båtar nu i den klubbgemensamma hamnen, 
administrerad av Linköpings Båtklubbars Hamnförening (LBH).  Infrastrukturen för att 
kunna erbjuda dessa tjänster sköts och underhålls av medlemmarna. 

Åtaganden 
Sällskapets styrelse ansvarar för att anläggningarna hålls i skick och planerar 
nödvändigt underhållsarbete. Arbetet utförs med arbetsplikt av alla som förvarar 
båtarna på klubbens varv eller i hamnen. Utebliven arbetsplikt debiteras med 1000 
kr. Medlemmar i sällskapet förväntas också att under begränsad tid åta sig 
förtroendeuppdrag. 

Vi har tre årligen återkommande arbetsuppgifter, där samtliga båtägare (med båtar 
på varvet) skall deltaga, inklusive förtroendevalda. Dessa är:  

1. På våren, inplockning av vaggor och täckställningar etc. samt städning på varvet 
efter sjösättning, därefter hålls medlemsmöte. 

2. Gräsklippning under sommaren (enl. lista som styrelsen upprättar) 

3. På hösten, utplockning av vaggor täckställningar etc. samt städning på varvet inför 
torrsättning, därefter medlemsmöte 

Utöver dessa stående uppgifter kallar styrelsen till övrigt nödvändigt underhållsarbete 
på varvet, holmen och i hamnen (tillsammans med LBH). Arbetet fördelas rättvist 
mellan båtägarna och fördelningen sker huvudsakligen på medlemsmötena i 
samband med varvsstädningen vid sjö- och torrsättning. Arbetsfördelning kan också 
ske via mail när akuta behov uppstår. 

Förtydliganden rörande arbetsplikt 
- Alla medlemmar med båt på varvet, även de som inte sjösätter, skall deltaga i 

arbetsuppgifterna 1, 2 och 3, samt i underhållsarbeten på varvet, holmen och 
hamnen. 

- Alla som vinterförvarar sin båt i hamnen skall deltaga i arbetsuppgift 2, samt 
underhållsarbete på holmen och hamnen. 

- Arbetsplikten dokumenteras genom att signera utfört arbete i 
arbetspliktspärmen som förvaras i klubbstugan: 

o Gräsklippning enligt gräsklippningsschemat 
o det underhållsarbete man kallats till 
o annat av styrelsen godkänt underhållsarbete 

- Vid oförmåga att deltaga i någon av de uppräknade aktiviteterna skall 
medlemmen informera styrelsen om skälet. Därefter tar styrelsen vid årets slut 
ställning till om vite på 1000 kr skall debiteras. 


