Seglarskola i Kalvfjärden anordnad av Tyresö Skeppslag 2017
Under våren genomfördes månatliga styrelsemöten för att diskutera genomförandet
av två typer av förändringar samt planera upplägget inför årets läger.
En förändring avsåg att ungdomsledarna tilldelades mer aktiva roller och större
ansvar under lägerveckorna. Som en förberedelse inför detta gick flertalet av
ungdomsledarna en fyradagars internatutbildning i regi av Stockholms
Seglarförbund.
Syftet med detta upplägg är att kunna erbjuda bättre kvalitet i seglingsutbildningen
samt möjligheten att ta emot fler barn med föräldrar som inte är seglingskunniga eller
har möjlighet att ta ledigt från arbete m.m. för att delta. Därtill erbjöds ett trevligt och
meningsfullt sommarjobb för ungdomar med seglingsintresse och seglarkunskaper.
Tyresö Skeppslag valde också att bjuda in två ensamkommande flyktingungdomar
som ungdomsledare under den första lägerveckan för att på ett positivt sätt påverka
integrationsarbetet i kommunen.
Ledarna förbereddes genom sammankomster under våren för att gemensamt
diskutera upplägg och det praktiska innehållet under lägren.
Nytt för i år var även att Skeppslaget delade upp verksamheten på två olika veckor
och hyrde Tyresö Fiskevårdsförenings anläggning, vilken är betydligt mer lämpad för
ändamålet än Klockargårdens båtklubb där läger hållits tidigare (merkostnad 10 000
kronor). Den första veckan ägde rum omedelbart efter skolavslutningen (17-21 juni)
och omfattade endast Optimist-seglarna. Därefter följde ett Laser-läger veckan efter
midsommar (26 juni-1 juli). Antalet elever under de båda veckorna var 55 respektive
20 barn och ungdomar. Båda lägren genomfördes av ungdomsledare i samarbete
med ett antal frivilliga föräldrar. Huvuddelen av ledarna under första lägerveckan var
själva deltagare under den andra,
Efter avslutat seglarläger fick alla deltagande familjer svara på en utvärderingsenkät.
Svaren var även i år i huvudsak mycket positiva, framför allt med hänvisning till att
lägren till största del drivs av ungdomar som har en nära kontakt med deltagarna
samt agerar goda förebilder.
Kostnaderna för utbildning och ungdomsledararvoden kom att påverka årets resultat
negativt (-11 000) men betraktas av styrelsen som en framtidsinvestering.
Tack vare lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet och kommunala bidrag för
lägerverksamheten har årets deltagaravgifter kunnat hållas på samma nivå som
tidigare år. Mot bakgrund av detta anser vi att förändringarna av årets läger mycket
väl motsvarar det tänkta syftet. Vi har uppnått bibehållna lägeravgifter samt
genomfört läger främst genomförda av ungdomsledare.
Se nästa sida för ekonomisk redovisning.

Möjlighet att erhålla bidrag från kommunen avseende ungdoms lön begränsades
detta år då många ledare inte hade den rätta åldern för bidrag. Utfall baseras på
kommunens bidrag inräknade när det gäller stöd för lägret samt ersättning till
ungdomslöner.

Ekonomi 2017
INTÄKTER

Budget

Utfall

Kursavgifter
(avvikelse pga fler deltagare)

114 500

118 150

Bidrag

Total:

19 920

114 500

138 070

Mat / Bensin

50 000

53 000

Utbildning
(avvikelse pga utbildning för
fler ungdomsledare)

27 000

34 500

Lokal / Markhyra

10 500

10 500

6 500

4 200

16 000

6 000

Löner ungdomsledare
35 000
(avvikelse pga att flertalet
ungdomsledare ej var berättigade
till bidrag från kommun då de innehade
”fel” ålder)

41 000

Total:

146 000

149 200

Resultat:
Tyresö Brevik 2017-09-18
För Tyresö Skeppslag
Peter Norin

-31 500

-11 000

Utgifter

Förbrukningsmaterial
Avgifter
(avvikelse pga att försäkring
ingår i avgifter till Seglarförbundet)

