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Roslagsdistriktet bildas hösten 2017
Under ett par år har pågått ett förnyelsearbete inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta i syfte att se
över hur denna ideella ungdomsorganisation bäst möter framtiden. Arbetet har bl.a. mynnat ut i att
förbundsstyrelsen den 22 augusti 2017 beslöt att påbörja bildandet av två distrikt, ett ”Östra
Distriktet” kring lägerplatserna Vitsgarn och Skraggen och ett ”Roslagsdistriktet” kring lägerplatsen
Assö. Tanken var då att till de nya distrikten föra över huvuddelen av den verksamhet som förbundet
bedriver för sina medlemmar och att ”Riksstyrelsen” bara skulle ha kvar viss samordning och vissa
övergripande frågor för de således tre distrikten (”Östra”, ”Roslagen” och befintliga ”Västra”) inom
förbundet. Förbundsstyrelsen utsåg den 22 augusti 2017 Martin Langby som interrimsordförande för
det nya Roslagsdistriktet. Vid den ordinarie förbundsstämman den 23 november 2017 fullföljdes
planerna och nya stadgar antogs för förbundet, inkl. normalstadgar för distrikt och förbundsstämman
bekräftade styrelsens beslut att bilda de nya distrikten. Direkt efter förbundsstämman den 23
november avhölls konstituerande årsstämma med Roslags-distriktet, nya stadgar antogs och en
distriktsstyrelse valdes för tiden fram till första ordinarie årsstämma i mars 2018.

Roslagsdistriktets och USF:s syften
Ungdomsförbundet Sverige Flotta (USF) är ett riksförbund för ungdomens sjöintressen. Förbundet är
en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Förbundet arbetar självständigt för att
främst genom sin seglingsverksamhet och därtill knuten annan verksamhet sprida kunskap om och
annan förståelse för svensk sjöfart och sjöförsvar samt övriga maritima näringsgrenar/intressen.
Förbundet ska verka för att ungdomar och unga vuxna utvecklas som ledare och medmänniskor.
Verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s Agenda 2030.
(USF Riksförbund stadgar paragraf 1.1)
Roslagsdistriktet driver sin verksamhet med koppling till den förhyrda lägerplatsen på Assö, Barnens
Ö på Väddö i Norrtälje kommun. Seglarlägren på Assö drivs under arbetsnamnet ”Assö Seglarskola”.

Roslagsdistriktets verksamhet hösten 2017
Verksamheten under hösten har dels bestått av förberedelser inför seglarlägren sommaren 2018,
dels av aktiviteter kopplade till den nya distriktsbildningen. Kontakter har återkommande förevarit
med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet, som är distriktets samarbetspartner rörande
tre av lägren på Assö: ”Knatteläger” (A11) för åldern 7-10 år, ”Seglarläger” (A21) för åldern 11-15 år
och ”Fortsättningsläger” (AF1) för åldern 16-17 år. Möte har hållits med Hjärtebarnsfonden, som är
samarbetspartnern för ”Sjösportläger” (A12) för barn 14-17 med medfödda hjärtfel. Kontakter har
hållits med Stiftelsen Barnens Dag, som är distriktets hyresvärd på lägerplatsen Assö. Översyn av
webben har gjorts och förberedelser har gjorts för att efter årsskiftet kunna ta emot anmälningar till
lägren sommaren 2018. En ansökan till ”Granholmsstiftelsen” om medel har upprättats och skickats
in. Förberedelser har gjorts för att under 2018 kunna söka medel också från några andra fonder och
stiftelser. Samarbete har skett med riksförbundet, vars tillgångar har delats upp, vilket resulterat i att
Roslagsdistriktet tagit över alla båtar, utrustning och avtal kopplat till lägerplatsen på Assö, men där
uppdelningen av de ekonomiska medlen inneburit att Östra Distriktet tagit över förbundets medel
och förpliktelser, vilket inneburit att 0 kr kunnat föras över till Roslagsdistriktet. En uppdelning av
USF:s medlemsregister har skett vid årsskiftet 2017/18 och Roslagsdistriktet har därefter vid
övergången från 31 december 2017 ett antal om 254 registrerade medlemmar. Distriktsstyrelsen har
under tiden 23/11 – 31/12 2017 haft ett sammanträde (konstituerande möte).
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Distriktsstyrelse 2017-2018
Vid distriktets årsstämma den 23 november 2017 valdes nedanstående styrelse och övriga
funktionärer för tiden intill nästa årsstämma i mars 2018.
Styrelse
Ordförande
Martin Langby
Vice ordf.
Pia Sterby
Kassör
Erik Langby
Ledamot
Rakel Löwe
Ledamot
Katarina Hanséus
Suppleant
Sofia Löwe
Suppleant
Niklas Folkeryd
Suppleant
Cornelia Andersson
Revisorer
Revisor
Cissi Nordius
Revisor
Martin Ahlquist
Revisorssuppleant
Axel Roth
Revisorssuppleant
Christina Anzén
Valberedning
Ledamot och sammankallande
Anders Habenicht
Ledamot
Felicia Rosell

Distriktets ekonomi
Under hösten 2017 har ekonomin endast handlat om dels några regleringar av intäkter och utgifter
rörande lägerverksamheten sommaren 2017, och där posterna uppstått efter att USF:s lägerredovisning sluthanterats, dels några funktionärsresor kopplade till höstens möten både avseende
utvecklingen inom förbundet med distriktsbildningen samt uppföljningsmöten efter sommarens
läger och till detta en mindre post för upptryckning av informationsmaterial. De intäkter som kunnat
bokas upp utgörs av 5.000 kr och de kostnader som bokats upp utgörs av 4.467 kr och periodens
resultat, och därmed utgående balans, utgörs av 533 kr. Bokslut 2017 med resultat- och
balansräkning bifogas.
Norrtälje och Stockholm i mars 2018
Styrelsen för Roslagsdistriktet inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Martin Langby
Ordförande

Pia Sterby
Vice ordförande

Erik Langby
Kassör

Rakel Löwe
Ledamot

Katarina Hanséus
Ledamot
Bilaga 1: Bokslut med resultat- & balansräkning
Bilaga 2: Utdrag ur USF:s verksamhetsberättelse för 2017 avseende Assö
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Bokslut Roslagsdistriktet (USF) 2017
Distriktet i formell funktion från konstituerande årsstämma 23 november 2017 – 31
december 2017

Resultaträkning
Intäkter
Betalning för lägerkostnader 2017
Summa intäkter

5000:5000:-

Kostnader
Informationsmaterial
Resor för funktionärer
IT-kostnader (datalagring)
Båtförvaring 2016-2017
Summa kostnader
Periodens resultat

108:1092:267:3000:4467:533:-

Balansräkning 2017-12-31
Tillgångar
Kassa
Bankgiro
Kundfordringar
Summa tillgångar

0:0:5000:5000:-

Skulder
Ingående kapital
Leverantörsskulder
Periodens resultat
Summa skulder och eget kapital

0:4467:533:5000:-

Utgående eget kapital 2017-12-31:

533:-

Förslag till beslut vid Roslagsdistriktets årsstämma den 27 mars 2018:
• Periodens resultat om 533 kr föreslås överföras i ny räkning.
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USF:s verksamhetsberättelse avseende Assö för 2017
I verksamhetsberättelsen för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta för verksamhetsåret 1 september
2016 – 31 augusti 2017 finns ett utförligt avsnitt, som behandlar verksamheten kring Assö och detta
avsnitt återges nedan för att ge en bild av helheten för år 2017:
Historik
Assö Seglarskola utgör förbundets seglarskoleverksamhet på lägerplatsen vid Assögården på Assö, en ö inom
området Barnens Ö i norra Roslagen (Norrtälje kommun). Lägerplatsen hyrs från Stiftelsen Barnens Dag (STBD),
som förvaltar hela Barnens Ö. Verksamheten har sina rötter från Fejan, som under mycket lång tid var
Ungdomsförbundets stora lägerplats, men som tvingades upphöra efter sommaren 1976. Från sommaren 1977
började verksamhet bedrivas på både Vitsgarn och Assö. Under de första åren fylldes somrarna med framför
allt 3-veckorsläger, bl.a. läger särskilt inriktade på diabetiker i samarbete med Diabetesförbundet. 1-veckas
knatteläger förekom också. I och med sommaren 1979 inleddes samarbete med Astma- och Allergiföreningen i
Stockholms län och ett 3-veckors sjösportläger för astmatiker/allergiker startades. Ett 1-veckas knatteläger för
astmatiker/allergiker startade 1986. Från och med 1989 reducerades lägertiden för sjösportlägret till 2 veckor.
Diabeteslägren och övriga andra läger i Ungdomsförbundets regi är nu sedan många år borta från Assö.
Konfirmationsläger har anordnats 2010 samt 2012-2014. Under 2012 inleddes ett samarbete med
Hjärtebarnsförbundet, vilket resulterat i enveckas seglarläger årligen sedan 2013. Lägerplatsen präglas av hög
grad av kontinuitet vad gäller personal, verksamhet och samarbetet med hyresvärden.
Sommaren 2017
Under sommaren 2017 var lägerplatsen igång två veckor (V29-30), vilket med förberedelser och efterarbete
innebar 10-30 juli, och det totala antalet elevveckor var 90, vilket kan jämföras med 2016 med 91 elevveckor,
2015 med 110 elevveckor, 2014 med 125 elevveckor, 2013 med 134 elevveckor, 2012 med 116 elevveckor, 2011
med 92 elevveckor, 2010 med 136 och 2009 med 76 elevveckor. Verksamheten 2017 bestod av A21, astma- och
allergiläger – ett 2-veckors seglarläger för 11-15 år (V29-30), med 31 deltagare och A11, ett enveckas
knatteläger för 7-10 år (V29), med 16 elever och ett fortsättningsläger AF1 med 2 deltagare genomfördes V29 i
samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet. För femte året ordnades ett enveckas
seglarläger, A12, i samarbete med Hjärtebarnsförbundet under V30 med 10 deltagare. Mathållningen har
under 2017 återigen ordnats genom den entreprenör, som engagerades 2011 och som fungerat mycket bra
under alla sju år. Samarbetet med hyresvärden STBD fungerar också utmärkt.
Samarbetet med Astma- och Allergiförbundet (riksförbundet) och den 2012 nystartade Lägerföreningen
En ny finansieringsmodell för allergilägren har varit introducerad sedan 2010. Stockholms Läns Landsting
ställde upp med ett fast belopp på 300 tkr för 2010 men minskade ner till 212 tkr 2011. Kommunförbundet
Stockholms Län hade också den 8 april 2010 utfärdat en rekommendation till kommunerna i Stockholms län att
bidra med 7 tkr per elev till sjösportläger och 3½ tkr till knatteläger, vilket dock inte alla kommuner ställt upp
på. Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län, som var Ungdomsförbundets samarbetspartner sedan 1979
sade under hösten 2011 upp det då gällande avtalet, vilket resulterade i nytt arbete för att finna samarbetsoch finansieringslösningar för 2012 och framåt. Lösningen blev att, i samarbete med Astma- och
Allergiförbundet nationellt, en ny lokalförening bildades inom Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län
(distriktsorganisationen) av en rad personer med engagemang i en fortsättning av Assölägren. Den nya
lokalföreningen heter ”Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet” och har hela Stockholms län som
verksamhetsområde. Sedan sommaren 2012 har det traditionella 2-veckors seglarlägret och 1-veckas
knattelägret genomförts tillsammans med den nya lägerföreningen, vilket efter en lite trevande start visat sig
fungera bra. Planeringen för nya läger 2018 pågår.
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Seglarläger astma/allergi
Seglarlägret A21 (tidigare benämnt ”Sjösportlägret”; under V29-30), för åldern mellan 11 och 15 år, har länge
varit basen i verksamheten vid Assö Seglarskola. Antalet deltagare har under en längre period legat kring 30,
och antalet 2017 blev 31.
Seglarläger/Knatteläger astma/allergi
Enveckas seglarlägret A11 för åldern 7-10 år (Knattelägret) hade under 2017 (V29) 16 elever, vilket ligger kring
genomsnittet för senare år.
Fortsättningsläger
Under flera år har diskuterats möjligheten att skapa ett fortsättningsläger för åldern 16-17 år för i första hand
dem som gått igenom 2-veckors seglarlägret, kanske sedan de gått där varje sommar sedan de varit ”knattar”,
men som nu åldersmässigt vuxit ifrån. Tanken har varit att dels kunna erbjuda en utvecklad segling, dels
innebära ledarutveckling, och genom detta sammantaget kunna utgöra grund för att en del av deltagarna så
småningom ska kunna komma tillbaka som ledare. År 2015 kunde detta glädjande bli verklighet i liten skala
med 7 deltagare och 2 ledare och 2016 blev lägret fullt och med 10 deltagare och återigen 2 ledare. Årets läger
blev återigen väldigt lyckat även om en svacka åldersmässigt gjorde att det bara blev 2 deltagare. Inför 2018
bedöms fler vara i rätt ålder för att kunna delta. Modellen har definitivt kommit för att stanna.
Samarbete med Hjärtebarnsförbundet
Under våren 2012 etablerades kontakt med Hjärtebarnsförbundet, som arbetar med barn och ungdom med
olika former av medfödda hjärtproblem. Under sommaren 2013 ordnades ett enveckas seglarläger med 11
deltagare, vilket slog väl ut. I år, 2017, deltog 10 elever, liksom 2016, och 2014 var det 11 elever.
Hjärtebarnsförbundet ser väldigt positivt på samarbetet och beslutet från deras sida är också att fortsätta
samarbetet inför 2018.
Grundkursbåtar
Monark 44 är ”bas-” och grundkursbåt på Assö och i grunden en mycket bra grundutbildningsbåt. Det finns nu
15 seglande M 44 och ytterligare 1 skulle kunna rustas om resurser fanns. M 44:orna är byggda mellan 1973
och 1977 och behöver m.h.t. sin ålder återkommande översyner. Under 2014, 2015, 2016 och 2017 har viktiga
underhållsarbeten på skrov och rigg genomförts, men mer behövs framöver.
Fortsättningsbåtar
På Assö finns 6 st äldre Laserjollar ägda av Ungdomsförbundet samt 2 st ägda av Lägerföreningen (nytillkomna
2016, begagnade). Alla Ungdomsförbundets har både normal- och Radialrigg. I år kunde också 4 st nya s.k.
”4,7-riggar” tillföras genom generöst bidrag från Konung Oscar II:s & Drottning Sophias Guldbröllopsminne.
Detta har på ett positivt sätt bidragit till att Laser-jollarna nu också passar utbildningsmässigt äveb för de
lättare lägerdeltagarna. Visst allmänt renoveringsbehov av Laserjollarna finns. På Assö finns också 6 st
moderna ”2-kronor”, varav en erhölls i gåva 2011 och 2 begagnade anskaffats under 2014. Till detta kommer 3
st, som tillkommit 2015-16 och tillhör Lägerföreningen, som kunnat finansiera köp av dessa begagnade båtar
med medel från Gålöstiftelsen. Assö Seglarskola sköter genom avtal med Lägerföreningen dessa båtar.
Följebåtar
En ny följebåt Pioner Multi med styrpulpet, fällbar stäv och med 50 hk motor tillkom 2011 och har nu också
gjort god tjänst under så här långt 6 säsonger. Själva båten erhölls genom generösa bidrag med anledning av
skolchefens 60-årsfirande och motor kunde finansieras genom fondmedel. Båten utgör ett värdefullt tillskott till
verksamheten och ersätter den ”stabs- och trossbåt” (”Marianne 1”) som tidigare hyrts in för långseglingar,
kappseglingar mm. Under 2012 tillkom en ny styrpulpetbåt på 4,5 m modell Pioner 15 och i år 2014 har en
begagnad Pioner 15 införskaffats.
Genom generöst bidrag från Konung Oscar II:s & Drottning Sophias Guldbröllopsminne, liksom ett generöst
bidrag från HSB Stockholm, kunde i år 2015 en ny styrpulpetbåt typ Terhi 445C med en 30 hk Tohatsu
fyrtaktsmotor införskaffas, vilket utgjort ett mycket välkommet tillskott genom sin storlek, utformning och
pålitlighet. Detta innebar att en äldre följebåt, ”Gulan” med en 2-taktsmotor, kunnat ligga kvar på land som
reservbåt. Genom generöst bidrag från Atrium Ljungberg AB har en ny gummibåt på 2,7 m kunnat inköpas
2016, vilket varit välkommet sedan den gamla ohjälpligt gått sönder. Under 2016 har återigen
Guldbröllopsminnesfonden generöst bidragit till en ny komplett följebåt på 4 meter och med styrpulpet och 10
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hk 4-taktsmotor samt ett skrov på 4 meter, som 2017 kunde förses med styrpulpet, motor och reglage genom
nytt bidrag från Guldbröllopsminnesfonden.
Alla 8 aktiva följebåtarna, med motorstyrka mellan 9,8 och 50 hk, har fungerat väl under året och är nu relativt
nya så när som på en (”Följeplast”). En äldre följebåt (”Ratt”) har 2016 sålts när den ersattes av det näst
senaste tillskottet via bidraget från Guldbröllopminnesfonden. Framöver behöver bl.a. återstående 2taktsmotorer bytas ut.
Kanoter och kajaker
Under 2010 hade 6 st nya kanoter köps in. De kanoter som tidigare hyrts från STBD hade i allmänhet varit i
mycket dåligt skick, vilket innebar att säkerheten inte var tillfredställande och mycket tid då gått åt till
nödvändiga reparationer. Kanoterna utgör ett värdefullt komplement till segelbåtarna har gjort god tjänst
under året. På lägerplatsen finns också två kajaker, som bl.a. används som kompletterande ”följebåtar” vid
elevernas kanotpaddling.
Båtar
På Assö finns 15 Monark 44, sex 2-kronor, åtta Laserjollar samt 8 motorföljebåtar av olika storlekar (3,20 – 5,05
m & 9,8 – 50 hk). Till detta kommer en äldre reservmotorbåt (4 m, 20 hk) samt en 2,7 m gummibåt (5 hk).
Bryggor, hamn, båthantering och förråd
Några nya Y-bommar har monterats och gamla flyttats under 2011, vilket gör att förtöjningarna fungerat
relativt väl sedan dess. Under 2014 har nya plastbojar köpts in för att ersätta de ganska slitna frigolitbojarna. I
år 2015 har en ytterligare Y-bom kunnat inköpas med generöst stöd från Atrium Ljungberg AB. Segelbåtarna
förtöjs med boj och följebåtarna vid Y-bommar. Den lägerbil, Chevrolet S10 pickup 4x4 av 1995 års modell, som
köptes in 2010 har gjort fortsatt god tjänst för att kunna hantera sjösättning och upptagning av alla båtar och
div. andra transporter. För de fyra större följebåtarna (Pioner Multi med 50 hk, Terhi 445C med 30 hk, 1 st
Pioner 15 med 20 hk samt nya Tehri 400 C med 10 hk motor) ordnas från 2014 vinterförvaring inomhus i
”Kanothuset” på Assö, som vi äntligen kunnat få hyra. En Pioner 15 och en Cresent 405 förvaras hos ”Blomdins
Verkstad” en bit ner på Björkö. För arbete med bojstenar finns en egenkonstruerad boj-eka med elvinsch. De
ytterligare förrådsutrymmen som kunde erhållas 2011 har fortsatt underlättat förrådshållning och
materialhanteringen. Uppläggningsplatsen för segelbåtarnas vinterförvaring (bakom och invid ”Idrottshuset –
Hus 17”) gjordes i ordning 2013 och har nu fungerat utmärkt. Fiberduk hade erhållits i gåva från Bygg-Ole i
Nacka, STBD ställde upp med 140 ton grus och Ungdomsförbundet bekostade arbetet med iordningställande.
Säkerhet
Ny utrustning för brandskydd och sjukvård har tillförts under tidigare år (2010). All personal har sedan 2010 fått
egen VHF (vattentät som flyter) genom att 15 st nya handapparater då köptes in. Under 2013 kompletterades
med ytterligare 10 apparater. Utrymningsövningar har genomförts obligatorisk första kvällen på varje läger.
Checklistor har upprättats. Utbildning av personal på seglarlägren i hjärt- och lungräddning (HLR) genomförts
återkommande med certifierad utbildare och intyg utfärdas.
Särskilda bidrag till Assö Seglarskola
Under 2017 har följande stiftelse givit generösa bidrag särskilt till Assö Seglarskola och kopplat till lägren för
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar:
• Konung Oscar II:s & Drottning Sophias Guldbröllopsminne 75 tkr.
Bidrag av detta slag utgör mycket värdefulla bidrag och möjliggör materielinköp och utveckling av
verksamheten, som annars inte skulle varit möjlig och Ungdomsförbundet Sveriges Flotta och Assö Seglarskola
tackar så väldigt mycket för detta!

