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Seglingssäsongen 2017
Förtrogenhetsseglingarna, tre till antalet, kunde även i år genomföras näst sista veckan maj.
Helgen innan första förtrogenhetsseglingen kallades skeppare och däcksmän till en brandövning på
kajen. Den hade förtjänstfullt arrangerats av Olle Norrby. Totalt seglade Helmi 37 seglingar under
säsongen. 2 planerade seglingar fick ställas in. Antalet passagerare under säsongen var 392.

Fartygsunderhåll 2018
Viktigt är att rötskyddet av däcket som påbörjades förra året kommer att fortsätta.
En omfattande renovering av kapellet över lastrummet är beställd.
Reservmasten, som nu oljad, ska vidarebearbetas och få en lämplig permanent uppställningsplats.
Helmi är torrsatt i Bromskär och en plan för reparationer och övrigt underhåll har presenterats. En
extra länspump och en ny GPS-plotter ska också installeras före sjösättningen.

Seglingsprogram 2018
Ett program med ”öppna seglingar” beräknas vara färdigt under februari. Vi kommer att fortsätta
sträva efter att ge alla seglingar ett tema för att höja kvalitén och skapa mervärde för passagerarna.
Eftersom mat och guidning har visat sig vara uppskattade ingredienser kommer vi även
fortsättningsvis att lägga stor vikt vid dessa aktiviteter. Även så på samarbete med andra
aktivitetsleverantörer i syfte att erbjuda en minnesvärd upplevelse för våra passagerare. Exempelvis
spelmansstämman på Sundskär, trädgården på Enskär och Roland Svenson museet på Möja.
Vissa förändringar i cateringerbjudandet bör övervägas av styrelsen, då kostnaderna nu ökat
väsentligt över budget. Styrelsen har också att överväga ett lämpligt antal seglingar under de tre
säsonger Helmi ska segla till nästa torrsättning eller en ev. kortare period mellan torrsättningar.
Marknadsföringen ska, som tidigare, fokusera på charterseglingar under juni och september och
säsongen juli-augusti fyllas med huvudsakligen öppna seglingar. En inbjudan om fria seglingar ska
gå till Köpmanholms fritis, Blidösundsgården och Norrtälje sjöscoutkår. Styrelsen avser också att
söka bidrag från kommunen för seglingar med ungdomar med särskilda behov.

Bemanning 2018
Arbetet med att bemanna Helmi inför säsongens seglingar påbörjas så snart programmet för öppna
seglingar är färdigt. Chartrad segling bemannas i samband med bokning och ska vara bemannad
innan den bekräftas. Fördelningen av besättning till seglingarna ska göras av besättningsansvariga.
Handboken i utbildningspärmen distribuerats till alla skeppare och däcksmän. Sju nya däcksmän fick
sina diplom 2017 efter fullgjord praktik. Rekrytering och utbildning av skeppare och däcksmän pågår
löpande genom antagning av aspiranter.

Försäljning och information 2018
Webbsidorna helmi.se och roslagen.se samt vårt konto på Facebook är våra viktigaste försäljningsoch informationskanaler. Stor vikt kommer även i fortsättningen att läggas vid att dessa hålls aktuella
och attraktiva. Hemsidan är numera anpassad även för mobiler och läsplattor.
Seglingsprogrammet kommer liksom tidigare dels att presenteras i annonsform i Öskaret dels sättas
upp i affischform på ca 25 ställen i Blidöbygden och Norrtälje. Alla seglingsdestinationer kommer att
presenteras med bilder och text dels på webbsidorna dels i en fotobok som ska finnas tillgänglig för
försäljning ombord och i webbutiken. En broschyr med passagerarinformation har producerats som
stöd för guidningen ombord. Den ska delas ut till alla passagerare i samband med avgång.
Medlemsseglingen, som ju är gratis för medlemmar, har denna säsong varit väl belagd. Vi kommer
därför att ta vara på de önskemål om rutt och destination som framkommit. Ett komplett
seglingsprogram ska distribueras till alla medlemmar med kallelsen till årsstämman.
Medlemsantalet har varit sjunkande några år och styrelsen har därför dels startat arbetet med att ta
fram och skicka ut en broschyr om Helmi och medlemskap i föreningen, dels utformat en effektivare
rutin för påminnelser om inbetalning av medlemsavgifter.
Vi fortsätter arbetet med att samla in e-postadresser till föreningens medlemmar så att vi får en mer
kostnadseffektiv kanal för medlemsinformation. Fortfarande saknas e-postadress till ca en tredjedel
av medlemmarna. Vi hoppas att fler medlemmar nu har möjlighet att ta emot e-post och meddelar
detta.
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