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Verksamhetsberättelse för Segelsällskapet Färingarna 2021 

SSFä’s styrelse kan lämna följande rapport efter det 8:e verksamhetsåret. 

Styrelse och övriga funktionärer 

Ordförande ..................... Anders Lööw Revisor ............................ David Israelsson 

Sekreterare ..................... Håkan Brännlund Revisor (suppleant) ......... Åke Jonsson 

Kassör ............................. Ulf Nilsson Valberedning ................... Vakant 

Medlemmar 

Antal medlemmar per 2021-12-31 var 10 stycken. 

SSFä samarbetar främst med BKF, för att erbjuda intresserade medlemskap i SSF. 

Händelser 

2021-03-28 Årsmöte 

2021-06-05 BKF-segling 1 David, Anders och Håkan deltog. 

2021-06-09 BKF-segling 2 David, Håkan, Christian och Anders deltog. 

2021-06-12 BKF-segling 3 David, Anders, Håkan och Christian deltog. 

2021-06-19 Jungfrusundsregattan Anders deltog. 

2021-08-22 BKF-segling 4 David och Håkan deltog. 

2021-09-05 Ärtskär Runt Anders deltog. 

2021-09-11 Gran Prix Anders deltog. 

Ekonomi 

SSFä har fått ett föreningsbidrag från BKF på 4000 kronor. 

Ingen medlemsavgift har tagits ut direkt från medlemmarna. 

Medlemsavgiften till SSF och StSF landade på 1745 kronor. 

Swedbank har tagit 753 kronor för sina tjänster. 

Kostnaden för internet hos One blev 791 kronor. 

Årets resultat blev ett överskott på 710 kronor. 

Slutord 

Styrelsen tackar avslutningsvis medlemmar, funktionärer och BKF för det gångna året och ser fram emot vad 

det kommande året har att erbjuda. 

 H
B,

 U
FG

N
, A

L 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




[
  {
    "personal_id": "6f4ec6153438ca7675c1fac6079216e23d8fe408b3d006b8fb314f384d138b71",
    "sign_ip": "92.33.204.53",
    "full_name": "ANDERS LÖÖW",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "92.33.204.53",
      "orderRef": "26e047b5-2939-43ca-a588-97a5d4b171ad",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ANDERS LÖÖW",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 125044
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-02-15 20:43",
    "sign_time": "2022-02-15T19:43:09.925Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberättelse 2021.pdf\nStorlek: 125044 byte\nHashvärde SHA256: 92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "1a6265d507b1cee9cfa7f4df04e8c6ece2801b3a0445bd3290d590b9b106248c",
    "sign_ip": "185.183.147.144",
    "full_name": "Ulf Frans Göran Nilsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "185.183.147.144",
      "orderRef": "10de49c3-907d-4084-b716-02cb6b589464",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Ulf Frans Göran Nilsson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 125044
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-02-18 15:52",
    "sign_time": "2022-02-18T14:52:25.374Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberättelse 2021.pdf\nStorlek: 125044 byte\nHashvärde SHA256: 92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "f7413becd61561aa0795f47daae7ca88401b9b7f17b18766b8b254b8b1ce0235",
    "sign_ip": "87.96.237.94",
    "full_name": "HÅKAN BRÄNNLUND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "87.96.237.94",
      "orderRef": "97e426ab-2020-4215-821b-2046163880cb",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "HÅKAN BRÄNNLUND",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 125044
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-02-20 11:37",
    "sign_time": "2022-02-20T10:37:11.786Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberättelse 2021.pdf\nStorlek: 125044 byte\nHashvärde SHA256: 92ac889d715ad85dbb6c5d0482929a22f542edbfe2bebed5bdc703bd2a4ab620",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




 


Verksamhetsberättelse för Segelsällskapet Färingarna 2021 


SSFä’s styrelse kan lämna följande rapport efter det 8:e verksamhetsåret. 


Styrelse och övriga funktionärer 


Ordförande ..................... Anders Lööw Revisor ............................ David Israelsson 


Sekreterare ..................... Håkan Brännlund Revisor (suppleant) ......... Åke Jonsson 


Kassör ............................. Ulf Nilsson Valberedning ................... Vakant 


Medlemmar 


Antal medlemmar per 2021-12-31 var 10 stycken. 


SSFä samarbetar främst med BKF, för att erbjuda intresserade medlemskap i SSF. 


Händelser 


2021-03-28 Årsmöte 


2021-06-05 BKF-segling 1 David, Anders och Håkan deltog. 


2021-06-09 BKF-segling 2 David, Håkan, Christian och Anders deltog. 


2021-06-12 BKF-segling 3 David, Anders, Håkan och Christian deltog. 


2021-06-19 Jungfrusundsregattan Anders deltog. 


2021-08-22 BKF-segling 4 David och Håkan deltog. 


2021-09-05 Ärtskär Runt Anders deltog. 


2021-09-11 Gran Prix Anders deltog. 


Ekonomi 


SSFä har fått ett föreningsbidrag från BKF på 4000 kronor. 


Ingen medlemsavgift har tagits ut direkt från medlemmarna. 


Medlemsavgiften till SSF och StSF landade på 1745 kronor. 


Swedbank har tagit 753 kronor för sina tjänster. 


Kostnaden för internet hos One blev 791 kronor. 


Årets resultat blev ett överskott på 710 kronor. 


Slutord 


Styrelsen tackar avslutningsvis medlemmar, funktionärer och BKF för det gångna året och ser fram emot vad 


det kommande året har att erbjuda. 





		2022-03-02T18:43:37+0000


	



