
 
 

Kvalitetssäkring Nyköpings SegelSällskap ( NySS ) 
 
Detta dokument har tagits fram av NySS styrelse tillsammans med ungdomssektionen.  
Det presenterades för styrelsen den 24 september 2008. 
 
 
 
Vår uppgift 
 
 
Nyköpings Segelsällskap (NySS) skall göra det möjligt för seglingsintresserade barn, unga 
och äldre att genom medlemskap utveckla sitt intresse för båt och segelsport.  
NySS består av följande verksamheter, Seglingsverksamhet, Ungdomsverksamhet, 
Varvsverksamhet samt Klubbholmeverksamhet Broken. 
 
NySS ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att: 
− Ge medlemmarna möjlighet att utveckla och odla sitt intresse för båtsport. 
− Tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör småbåtshamnar och 

båtuppläggningsplatser. 
− Aktivt förvalta klubbholmen Broken 
− Vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer. 
− Samarbeta med övriga båtsportsällskap i Södermanland. 
− Främja medlemmarnas intresse att deltaga och representera NySS på tävlingar. 
− Aktivt verka för medlemmarnas trevnad genom olika arrangemang. 
− Aktivt slå vakt om vår skärgårdsnatur. 

 
 
 
Vår vision 
 
 
NySS skall vara en plats där barn, unga och äldre båtintresserade får en naturlig mötesplats att 
umgås och ha roligt ihop. Det ska inte spela någon roll vad man har för kön, ålder, sexuell 
läggning, politisk åsikt, etniskt ursprung eller funktionshinder. Alla ska känna sig välkomna 
och trygga hos oss. 
 
 
 
NySS och droger 
 
 
Tobaksrökning 
 
Tobak är ett centralstimulerande medel vars bruk är förknippat med hälsorisker och  
olägenheter för omgivningen. Tobak får enligt lag inte får lämnas ut i näringsverksamhet till 
den som inte fyllt 18 år. 
 
NySS anläggningar är inomhus helt ”rökfria”. Vi förväntar oss att alla som vistas på eller 
besöker våra anläggningar respekterar detta.  
 
 



 
 
Alkohol 
 
Enligt svensk lag får inte alkohol försäljas på Systembolaget till ungdomar under 20 år samt 
på restauranger till ungdomar under 18 år. 
 
Alkohol är en drog och därför får den inte förekomma i föreningens ordinarie verksamhet. I 
samband med aktiviteter som uteslutande omfattar barn och ungdomar under 18 år gäller 
absolut avhållsamhet från alkohol och vid andra aktiviteter i föreningens namn, t.ex. 
medlemsfester, gäller återhållsamhet.  
Då säkerheten inom båtsporten är hög prioriterad är det en självklarhet att vare sig 
funktionärer eller aktiva är påverkade av alkohol. Eventuellt berusade eller alkoholpåverkade 
medlemmar eller personer som besöker föreningens ordinarie verksamhet skall uppmanas att 
utan dröjsmål lämna verksamheten.  
 
 
 
Narkotika 
 
Användning och innehav av narkotika är ett brott mot narkotikastrafflagen. 
 
Inom NySS har vi nolltolerans mot bruk av narkotika. Genom seminarier och föreläsningar 
om narkotika och dess verkningar ökar vi kunskapen hos våra medlemmar. Vi förebygger 
genom att vara vakna och lyhörda och inte sopa eventuella problem under mattan. Skulle det 
visa sig att någon i NySS, tävlingsdeltagare eller funktionär använder narkotika skall styrelsen 
agera med kraft och snabbt vidta lämpliga åtgärder. 
 
 
 
Doping 
 
Doping betraktas inom båtsporten som fusk och osportsligt uppträdande och kan även i vissa 
fall vara straffbart. 
 
NySS tar avstånd från alla former av doping och det får inte förekomma inom vår förening. 
Kommer det fram att någon har använt eller använder otillåtna medel ska frågan omgående 
diskuteras i styrelsen för beslut om lämpliga åtgärder. 
 
 
 
 



 
 
Etik & Moral 
 
 
Integration/segregation 
 
Avser möjlighet att erbjudas plats i en förening oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk 
åsikt, religion, etniskt ursprung eller funktionshinder. Alla människors  lika värde är en av 
vårt samhälles grundpelare. 
 
Vår förening är öppen för alla. Hos NySS skall alla känna sig välkomna och bli trevligt 
bemötta samt ges lika möjligheter att utveckla sitt båtintresse. Vi ska respektera varandra, visa 
hänsyn och vara goda föredömen. Vi ska dela våra kunskaper och hjälpa varandra.  
 
Rasistiska och andra kränkande eller förnedrande uttryck i ord eller bild tillåter vi inte och 
skulle det förekomma ska vi säga till varandra eller säga till någon ledare eller vuxen. 
 
 
 
 
Våld 
 
Alla som vistas på vår anläggning ska känna sig trygga och därför tolereras inte våld i någon 
form. Den som känner sig utsatt avgör när gränsen är nådd. Skulle våld förekomma skall det 
utan dröjsmål rapporteras till styrelsen som vidtar lämpliga åtgärder. 
 
 
 
Mobbning 
 
Mobbning innebär att en eller flera personer, i t.ex. en förening, utsätts för systematiska 
trakasserier t.ex. genom fysisk våld, trakasserier, förolämpning, förtal , sexuellt ofredande, 
exkludering från gemenskapen eller kränkning på annat sätt 
 
Inom NySS ska vi respektera varandra. Vi har alla olika bakgrund men vi har ett gemensamt 
intresse som binder oss samman – båtar och segling. Om någon medlem inom vår förening 
eller deltagare i vår ungdomsverksamhet observerar att någon kamrat mobbas ska vi 
omedelbart ta itu med detta. 
Ser vi någon kamrat som ofta sitter ensam ska vi ta kontakt och hjälpa till på bästa sätt.  
Vågar man inte själv ingripa mot mobbaren/mobbarna kontaktar man en ledare eller någon 
vuxen. Ledaren eller någon i styrelsen pratar med den som mobbas, samt den som mobbar,  
och därefter vidtar lämpliga åtgärder. 
 
 
 
 



 
 
Fair Play / Vett & Etikett 
 
Avser ett förhållningssätt mot andra som vi möter i föreningens verksamhet – internt och 
externt. Respekt, ödmjukhet och förståelse är nyckelord. Att följa de ramar och regler som 
finns är en förutsättning för att leva efter Fair Play och Vett & Etikett. 
 
Inom NySS har vi olika kunskaper om båtar och segling vilket vi ser som positivt då kan 
hjälpa varandra, dela med oss våra kunskaper och få nya kamrater. Vi ska ha ett öppet klimat 
där inget ”skitsnack” får förekomma. Vi ska tänka på vad vi säger om varandra.  Kan man inte 
säga en sak ”öga mot öga” – säg det då inte. 
 
Stölder och skadegörelse inom vår verksamhet skall omedelbart anmälas till polis för 
utredning. 
  
För att kunna tävla inom segelsporten krävs kännedom och kunskap om gällande 
kappseglingsregler. Därför skall vi fortlöpande arbeta med grund och vidareutbildning inom 
detta område. 
 
 
 
Trafiksäkerhet 
 
Alla som framför ett fordon på vägen till eller från NySS aktivitet skall naturligtvis följa de 
allmänna trafikreglerna (hastighet, ljus, lastvikt etc.) samt de bestämmelser som gäller på 
aktuell anläggningen. 
 
NySS utrustning ( båttrailer, släp mm ) skall givetvis vara i trafiksäkert skick. 
   
 
 
Sjösäkerhet 
 
Alla som framför en båt inom NySS aktivitet skall naturligtvis följa de allmänna 
sjötrafikreglerna samt även de regler som gäller på aktuell aktivitet. 
 
NySS utrustning ( följebåtar, segeljollar mm. ) skall givetvis vara i sjösäkert skick. 
 
 
 


