
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
segelsällskap den 12 mars 2014 

 

Närvarande 

Per Malmqvist 

Jan-Erik Karlsson 

Anna Arnebjörk 

Björn Fager 

Joakim Frank 

Peter Fransson 

Mattias Ottevi 

Göran Engelholm 

Lars-Erik Holm 

 

§ 1. Miljöinspektion 

Kommunens miljöinspektör hade kontrollerat uppställningsområdet och inte funnit något 
större att anmärka på. Inspektionsrapport kommer att sändas till klubben. 

§ 2. Träff med Sundblom 

Eftersom inget hänt med renoveringen av Sundbloms båt på uppställningsplatsen de senaste 
åren kallas Sundblom till styrelsens nästa sammanträde för överläggning. 

§ 3. Skada på grind och stolpe på uppställningsplatsen 

Okänd bil har kört på och skadat grind och stolpe på uppställningsplatsen. Åverkan har 
polisanmälts. Föreningens försäkring gäller ej vid denna typ av skada. Ansökan har skett till 
Trafikförsäkringsföreningen om ersättning om 9000 kr. 

§ 4. Spolplattan 

Informerades att ansökan om Lova-medel och medel från kommunen hade sökts. Besked från 
länsstyrelsen väntas i början av april. 

 

 



§ 5. Sjöräddningssällskapet 

Styrelsen beslöt att inbjuda Sjöräddningssällskapet att visa sin verksamhet mm i samband 
med sjösättningsfesten den 10 maj kl 17 00.  

§ 6. Tomma båtplatser 

Styrelsen kan konstatera att det även förra sommaren fanns ett flertal tomma båtplatser 
samtidigt som det finns båtägare som står i kö för platser. Under denna sommaren skall 
uppmärksammas vilka platser som är tomma och meddelas Roland Nanberg och Lena 
Petersén. 

Tre skrivelser har inkommit från medlemmar ang båtplatserna. Dessa skrivelser skall beaktas 
vid överläggningar med kommunen. 

§ 7. Protokoll från träff med Kalmars båtklubbar den 25 februari 

Föredrogs protokoll från rubricerad träff varav framgick bl a att ev deltagande med C55:orna 
skall bestämmas av ansvariga för båtarna samt att ett skriftligt avtal utarbetas om bl a 
kostnadsansvar för ev uppkomna skador. 

Under utställning skall Färjestadens segelsällskap ställa ut information i ett med övriga 
föreningar gemensamt tält, som vi även skall bemanna. 

Kostnaden för besök på Klubbholmen skall under denna säsong vara 50:- kr per natt samt 20:- 
kr för el. För Gamla varvet gäller 50:- kr per natt.  

§ 8. Sjösättningarna 

Styrelsen beslöt att samtliga anmälningar skall göras en vecka före sjösättningen där båtens  
längd , bredd och vikt anges. Per Malmqvist tar emot anmälningarna. Kostnaden för 
sjösättningen faktureras för att minska administrationen på hamnplanen. 

Dag 1, 26/4 svarar Björn Fager för sjösättningen och dag 2, 10/5, svarar Joakim Frank för 
densamma. 

Ribbåten skall vara tillgänglig båda dagarna. 

§ 9. Seglarlägret 

Styrelsen beslöt att inköpa 2 st optimistjollar inför sommaren. Vidare beslöts att två 
ungdomar, som skall vara behjälpliga under veckan, skall i ersättning få  2 000 kronor för 
heltid och 1000 kr för halvtid.  

§ 10.  Ekonomin 

Genomgicks rådande ekonomiska situation varav framgick att utvecklingen följer styrelsens 
planer. 

 



§ 11. Förslag till utvecklingsplan 

Genomgicks och justerades underlaget för utvecklingsplanen. Styrelsen beslöt i anledning av 
sektionernas äskande om budget för året att 

- Kitesektionen skall ha en budget om 5000 kr. 
- Klubbanläggningen skall ha en budget om 29000 kr inkl brygga 
- Kappseglingssektionen skall ha en budget om 5000 kr. 
- Motorbåtsektionen skall ha en budget om 5000 kr. 
- Uppställningsplatsen skall efter offert på planerade åtgärder äska medel av styrelsen 

för varje enskilt ärende.  

Eventuella äskanden utöver de som ryms inom budgeten skall sökas hos styrelsen.  

 

Vid protokollet 

 

Lars-Erik Holm  

 

  

 


