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1. Inledning 

Föreningen Skeppsholmsgården är en ideell förening som är politiskt och religiöst 

obunden. 

 

Föreningen har till ändamål: 

 

• Att främja barn- och ungdomsverksamhet 

• Att bedriva social och kulturell verksamhet 

• Att vända sig till människor i alla åldrar från olika arbetsområden och med olika 

bakgrund för att skapa möjligheter att mötas som likar och dela med sig av sin 

livserfarenhet 

 

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på seglingar med ungdomar samt 

kursverksamhet inom främst hantverk. Våra seglingar sker dels i barnkoloniform för 

de yngre med seglingar i Stockholms skärgård och dels genom långseglingar på 

Östersjön för de äldre. Våra kurser vänder sig till samtliga som är intresserade utav 

hantverk och hemslöjd. 

 

2. Ledning och samordning 

Styrelsen tillsammans med personal och volontärer samordnar föreningens löpande 

verksamhet under året samt hanterar eventuella kriser och situationer som uppkommer 

tillsammans med berörda kommittéer, arbetsgrupper och övriga parter. 

 

3. Prioriterade utvecklingsområden 

Vi fortsätter att göra förbättringar på våra fartyg och lokaler. Under vintern 2021-2022 

har vi en 176-punkter lång prioriteringslista att utgå från. Vi siktar på att beställa nytt 

storsegel till Shamrock och ta upp Lova på varv för att se över bottenventiler, 

skrovgenomföringar och roder samt propelleraxel. Shamrock ska även få en ny 

styrhytt inför säsongen 2022. 

 

 

 



 

4. Forum 

Skeppsholmsgården kommer vara engagerade i flertalet forum under 2022. 

 

4.1 Kulturarrangemang (Styrelsen, personal samt volontärer) 

Föreningen kommer att delta på ”Kulturnatt” under en lördagskväll i april. 

Ambitionen är att även i år anordna en julmarknad någon av helgerna innan jul. 

Dessutom kommer flertalet visningar av Shamrock att arrangeras. 

 

4.2 Årsmöten i föreningar där Skeppsholmen är medlem (Styrelsen, personal 

samt volontärer) 

Skeppsholmsgårdens ambition är att skicka en/flera representanter till årsmöten där vi 

har intresse. Föreningar där Skeppsholmsgården är medlem är följande: 

 

• Sveriges Segelfartygsförening 

• Beckholmens Dockförening 

• Stockholms Sjögård 

5. Utbildning  

Skeppsholmsgården arbetar ständigt med att kompetensutveckla sin personal. 

 

5.1 Utbildning för sjöbefäl 

Transportstyrelsen kräver att våra befäl på Shamrock har uppdaterade behörigheter. 

Under året kommer flertalet sjöbefäl att gå kurser för att uppdatera deras behörigheter. 

Det rör sig bland annat om Basic Safety, ROC och CCM. 

 

5.2 Hjärt-Lungräddning, HLR (seglingsinstruktörer) 

I vårt avtal med Stockholms stad måste vi som extern kolloarrangör se till att våra 

ledare har aktuell kunskap inom HLR. Vi har valt att gå ett steg längre och kräver att 

alla våra seglingsledare (som seglar en längre segling) har aktuell kunskap i HLR. Vi 

kommer under året att ordna flertalet utbildningar i HLR. Även kurslärare kommer att 

bli inbjudna till vissa av dessa utbildningar. Utbildningarna kommer att genomföras av 

en volontär certifierad av svenska HLR-rådet. 

 

 

5.3 Fartygsbefäl klass VIII 

Vissa ledare kan komma att gå en kurs i fartygsbefäl klass VIII. Detta ger dem 

behörighet att segla skeppare på Lina och Lova samt styrmän på Shamrock (i 

kombination med sjötid/praktikjournal). 

 

5.4 Ledarsegling - Vårkråkan 

Ombord på Shamrock genomför vi en utbildningshelg i Stockholms skärgård för alla 

ledare. Fokus ligger på säkerhet med moment som brandsläckning, brandteori, 

utrymning av fartyg, uppblåsning av livflotte, handbloss etc. 

 

 

 



 

6. Verksamhet  

Under 2022 kommer föreningen Skeppsholmsgården, likt tidigare år, att arrangera 

seglingar samt sjö- och hantverksrelaterade kurser. Vi kommer även arbeta vidare med 

vår öppna verksamhet. 

 

6.1 Seglingar med Shamrock. (för datum vg. Se hemsida) 

Som vanligt kommer ”Shamrock” att segla som skolfartyg under sommarhalvåret. 

• Seglingssäsongen inleds med påriggning. 

• Vårkråkan (besättnings- och utbildningssegling). 

• Skolklasseglingar. 

• Öppna kvälls- och helgseglingar (för alla). 

• Tre kolloseglingar. 

• Långsegling. 

• Därutöver kommer vi att erbjuda seglingar för privatpersoner, föreningar och 

företag. 

 

6.2 Seglingar Lina och Lova 

Huvudfokus för dessa fartyg är kolloseglingar under sommarlovet. 2022 blir det fem 

perioder mellan 12-14 dagar. Ombord på Lova seglar åtta barn och på Lina nio. Varje 

fartyg har tre ledare. 

 

Under året planerar vi att genomföra: 

• Utbildningsseglingar för ledare 

• Kolloseglingar 

• Företags- och skolseglingar 

 

6.3 Hantverks- och sjökurser 

Under året planerar vi att genomföra kurser inom: 

• Smide 

• Svets 

• Bakning i vedeldad ugn 

• Snickeri 

• Motorlära 

• Förarintyg 

• SRC/VHF-certifikat 

 

6.4 Öppen verksamhet 

Öppen verksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas på tisdagar då alla är 

välkomna att delta i underhållsarbetet på hemgården. Man inleder kvällen med en 

lättare måltid innan man ger sig i kast med underhållsarbeten ombord i fartyg och 

verkstäder. Ingen föranmälan behövs. Detta är naturligtvis helt frivilligt och man kan 

även sysselsätta sig med t.ex. spela pingis eller läsa läxor. 

 

Om behov finns, kommer vi att utöka verksamheten med extra dagar. 

 



 

7. Projekt  

Utöver våra seglingar och kurser kommer Skeppsholmsgården arbeta med följande 

projekt under 2022: 

 

7.1 Ny styrhytt på Shamrock 

De vinkeljärn som Shamrock står på har bytts och ny hytt har byggts med reglar av 

furu samt garnering i teak. Vi har uppgraderat till 2-glas rutor samt isolerat nya hytten 

så klimatet i hytten kommer bli bättre både för besättningen samt elektoniken. 

 

7.2 Fortsätta uppdatera segelgarderoben 

Under vintern 2021-2022 har vi beställt ett nytt segel (Storsegel till Shamrock). 

8. Finansiering 

Skeppsholmsgården erhåller ett kommunalt bidrag som täcker en del av lokalhyran och 

vissa personalkostnader men för övriga kostnader är vi i stort behov av stöd från utifrån. 

För att kunna erbjuda barn och ungdomar från olika samhällsklasser möjlighet att delta i 

verksamheten vill vi hålla deltagaravgifterna på en rimlig nivå. Vi kommer under året att 

kontinuerligt att arbeta med att söka bidrag. 

 

Bidrag som föreningen ska/har sökt 2022: 

• Walleniusrederierna – Organisationsbidrag. 

• Stockholms Kulturförvaltning – Hemgårdsbidrag. 

• Gålöstiftelsen – Bidrag till kolloverksamheten. 

• Stockholms Grosshandlarssocietet – Bidrag till Shamrock. 

• Riksantikvarieämbetet – Bidrag till Shamrock. 

• Stiftelsen Stockholms sjömanshem – Bidrag till utb. sjöbefäl. 

• Helge Ax:son Johnsons stiftelse - Bidrag till Shamrock. 

• Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond – Bidrag till 

kompetensutveckling samt kollo. 

• Stockholms Fjällkoloniförening – Bidrag kollo  

• Konung Oscar II:s och Drottning Sophias guldbröllop – Bidrag Shamrock. 

• Kungliga Sällskapet Pro Patria – Bidrag kollo. 

• Stiftelsen Oscar Hirschs Minne – Bidrag Shamrock. 

• Mats Klebergs Stiftelse – Bidrag kollo. 

• Henrik Granholms Stiftelse – Segling. 

• Gertrud och Ivar Philipsons stiftelse - + Segling. 

• Hugo Stenbecks stiftelse – Shamrock. 

• Abraham Rydbergs Stiftelse – Långsegling Shamrock. 

• Sven och Dagmar Saléns stiftelse – Budrag till Shamrock 

• Claes A Kugelbergs Stiftelse – Bidrag segling. 

• Barnkrubbans Stiftelse – Bidrag segling. 

• IOGT-NTO Ungdomsstiftelse – bidrag till segling. 

• Birgitta och Carl-Axels Rydbecks stiftelse 

• Ollie och Elof Ericssons stiftelse 
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