
1920 – 1929 
 
Styrelser under 20 talet: 
År Ordf vic.ordf Sekrt. Kassör  Klubbm. 
1920 B. Hildebrand T.H. Olsson F. Lundvik E. Ollén O von Nolting 
1921 B. Hildebrand C. Persson F. Lundvik E. Ollén Vakant 
1922 B. Hildebrand C. Persson F. Lundvik E. Ollén Vakant 
1923 B. Hildebrand C. Persson F. Lundvik E. Ollén Vakant 
1924 F. Lundvik C. Persson John Holm E. Ollén Vakant 
1925 F. Lundvik Albin Borg John Holm E. Ollén Vakant 
1926 Albin Borg J.H. Carlsson John Holm G. Guldbrantz Rickard Holm 
1927  Albin Borg A. Regnolds John Holm G. Guldbrantz Rickard Holm 
1928 Albin Borg A. Regnolds John Holm G. Guldbrantz Rickard Holm 
1929 Albin Borg Erik Glasell Fjalar Åström L. Thunberg Rickard Holm 

 
22 juli 1924 
Kommitten för utlottningsbåt framlade förslag till inköp av en i GBG till salu varande båt för 
Kr 600 och beslutade styrelsen med anledning härav kalla sällskapet till sammanträde 
fredagen den 25 juli kl 8.15 e.m. för inköp av nämnda båt. 
 
Uppdrogs åt Herr E. Glasell och J. Andersson att vid eventuell affär av nämnda båt nedresa 
till GBG lördagen den 26 juli för hitforsling av båten. 
 
25 juli 1924 
Sällskapet beslutade inköpa den föreslagna utlottningsbåten. 
 
4 aug 1924 
Som avslutning av segelsäsongen beslutades att söndagen den 7 sept anordna en 
distanskappsegling med start kl 10 vid båtbryggan upp till Sikhallsbukten där V.stensprick           
rundas och åter för kosterbåtar samt för snipor rundning av klockbojen å nordmansgrund.  
 
Till seglingen skall ej erläggas startavgift, utan skulle priser inköpas för medel som influtit å 
Vattenfesten som sällskapet tillsammans med roddklubben och simföreningen anordnade i 
Vasssbotten söndagen 10 augusti. 
 
Efter seglingens slut om söndag beslutas att dragningen av årets utlottningsbåt skulle ske å 
Strömsborg i samband med prisutdelningen för dagens segling och för seglingen den 28 juni, 
varefter gemensam supé skulle anordnas och uppdraga åt sekreteraren att utskriva 
tackningslista för deltagande i supén. 
 
 
29 okt 1924 
Herr Oscar Högberg väckte förslag om anskaffande av seglingsregler  och föreslog kamrer 
Ollén att hos SS Ägir vars seglingsregler sällskapet under året tillämpat försöka inköpa samt 
till självkostnadspris tillhandahålla dessa och uppdraga åt sekreteraren hos Ägir förfråga sig 
om desamma. Herr Axel Larsson ansåg för delaktigare att låta trycka seglingsregler jämte 
sällskapets stadgar vilket kamrer Ollén trodde skulle bliva för kostsamt. Sällskapet beslutade 
på förslag av Herr Dahlström att överlämna frågan till styrelsen. 



11 juli 1925 
Med anledning av inbjudan från SSV till deltagande i deras jubileumsregatta samt Vänerns 
seglarförening kappsegling och årsmöte i Lidköping torsdagen den 21 t.o.m. onsdagen den 24 
juni, beslutade styrelsen att anmäla sällskapets utlottningsbåt. 
 

 
Kanske på väg till Lidköping för deltagande i jubileumsregattan. 

 
28 okt 1925 
Till hedersledamot invaldes sällskapets avgående ordförande civilingenjör F.Y.Lundvik. 
(VSS första hedersledamot) 
 
18 jan 1926 
På förslag av herr ordförande fastställdes att vid ordinarie höstsammanträde utse person som 
under vintern skulle hålla isfritt kring pålarna vid båtbryggan i och för att förebygga 
densammes höjning.  
 
6 okt 1926 
Kommittén för Slip framlade förslag till anläggande av samma å Vassbotten vid nya 
kanalleden och beslutade styrelsen anläggandet av samma så fort drästel-kammaren givit 
bifall till området för samma. Åt herr John Eriksson som var närvarande vid sammanträdet 
uppdrogs att genast påbörja arbetet av slipvagnen.  
 
18 nov 1926 
Från sporongs  genom Ingenjör O.Ollén inkommit två förslag till märkesnålar varav det ena 
enhälligt antogs. Märket ca. 18mm i form av en livboj i vit emalj med bokstäverna VSS i guld 
i livbojens mittfält, botten i blå emalj med vänersborg stads vapen i guld i samma. Priset å 
märket var kr3,45:- vid betsällning av 50 stycken och uppdrogs åt sekreteraren att utskriva en 
lista för teckning till erhållandet av märket.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Del av medlemsförteckning 1926, det var ca 500 registrerade medlemmar. Det stora 
 medlemstalet berodde troligen på att vid köp av båtlott registrerades man som medlem. 

 
 



30 mars 1927 
Efter sammanträdet beslutades anordna soupé och dans och uppdrogs åt klubbmästaren att 
iordningställa soupén. Priset av soupén fastställdes till kr3,00:- i vilken avgift även skulle ingå 
tillträde till dansen. Priset till enbart dansen var kr 1,50:- för herr och 1 kr för dam. 
Teckningslistor för deltagande i soupén skulle tillhandahållas å Västgöta dals boktryckeri 
samt i Reynolds fruktaffär. Biljetten till dansen skulle säljas i Nordstadens cigarraffär samt i 
hamnkiosken och skulle teckningslistan för deltagande i soupén indragas onsdagen den 6april. 
 
18 aug 1927 
Kommitterade från festen i sprängningen herr John Holm, Oskar Högberg, Carl Villhelmsson, 
Linus Olsson inkom med förslag till att av å  festen uppkommit överskott 7,47 insatta summa 
i särskild sparkassebok såsom grundfond till ett klubbhus. Styrelsen mottog summan med 
tacksamhet och uppdrogs åt kassören att ombesörja samma.  
 
 
15 okt 1927 
Avgiften av slipen bestämdes till kr2,00:- för båt tillhörande sällskapet  för upp och i tagning 
och kr5,00:- för båt ej tillhörande sällskapet. För upptagning av båt under sommaren till 
skrubbning beslutades att för båt som förut under året använt slipen och erlagt avgift skulle 
samma upplåtas gratis. För båt tillhörande sällskapet vilken ej erlagt avgift till slipen under 
året skulle erläggas kr1,00 för sommaren.  
 
12 nov 1927 
Åt sekreteraren uppdrogs att åt samtliga seglare anskaffa flytvästar.  
 
24 mars 1928 
Med anledning av sällskapets högt värderade ordförande Bryggmästare A.Borg den 1 juni 
fyller 50 år tillsattes en kommitté bestående av HerrA.Reynolds, E Glassell och V.Nordqvist. 
Och uppdrogs åt kommittén att inom sällskapet insamla medel till inköp av en present åt 
ordförande.  
 



 
Rickard Johansson med Kostern Vega lägger till vid  

”Smyga” sommaren 1928. 
 
 
 
 



6 januari 1929 
§1 

Beslutades omgående tillsända Vänerns seglarföreningar uppgift om sällskapets båtar, dess 
seglare, kappseglingsdagar m.m. 
 

§2 
Uppdrogs åt ordf. att vidtala en del personer att biträda med ordnande av seglingarna under 
midsommar. 
 

§3 
Uppdrogs åt ordf. att ordna med prisers uppsättande o.d. vid samma seglingar. 
 

§4 
Beslutades att till sällskapet på dess vårsammanträde anhålla om anslag m.m. för bestridande 
av kostnader vid Vänersregattan. 
 
 
 
23 nov 1929 .  
Beslutades anordna så kallade torsdagsseglingar under förutsättning att mist tio båtar anmälas. 
Startavgiften bestämdes till 4 kr som betalas vid anmälningen. Starterna skola ske 6:30 em. 
 


