
	  

	  

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
segelsällskap den 9 april 2014 

Närvarande 

Per Malmqvist 

Lotta Diegmann 

Björn Fager 

Göran Engelholm 

Lars-Erik Holm 

Samt ytterligare fyra medlemmar. 

§ 1. Lastvagn 

På uppställningsplatsen står en större lastvagn uppställd. Ägaren betalar platsen men har ej 
längre någon båt. Styrelsen beslöt 

att uppdraga åt Jan-Åke Karlsson att kontakta ägaren och uppmana honom att avlägsna 
vagnen. 

 

§ 2. Spolplattan 

Redovisades att beslut i ärendet väntas under april månad. Frågan om lämplig lokalisering av 
platta på uppställningsplatsen diskuterades. Sedan överläggningen förklarats avslutad beslöt 
styrelsen  

att den närmare lokaliseringen utredes av gruppen för upptagningsområdet, samt 

att Jan-Åke Karlsson skall svara för de praktiska kontakterna med leverantören för 
spolplattan. 

 

§ 3. Reklam 

Inför båtmässan finns behov av någon form av reklam. Styrelsen fann att en flagga vid 
klubbens brygga i Kalmar samt T-shirt med lämplig reklam för klubben skall införskaffas. T-
shirten skall även kunna säljas inom klubben. 

Styrelsen beslöt 



att Per Malmqvist skall undersöka lämplig flagga och tryckt t-shirt. 

 

§ 4. Boyd Sundbloms båt 

Boyd Sundblom har sedan längre tid en båt på området som skall byggas om. Då 
ombyggnaden ej ägt rum de senaste åren och då sällskapet har behov av de platser han tar, 
hade Sundblom kallats till mötet för överläggning. Enligt Sundblom skall båten renoveras och 
kunna sjösättas våren 2016. Styrelsen fann det angeläget att göra ett tillägg till tidigare avtal 
innebärande att båten oavsett skick skall lämna uppläggningsplatsen senast våren 2016 samt 
att Sundblom kallas till ett styrelsemöte under 2015 för att följa upp dagens 
överenskommelse. Sundblom tillstyrkte överenskommelsen. 

Styrelsen beslöt 

att utarbeta ett tillägg till avtalet gällande Sundblom 2010 med ovanstående innehåll. 

 

§ 5. Miljöinspektion 

Tidigare redovisad miljöinspektion hade inkommit, se bilaga. De mindre påpekandena som 
gjorts skall åtgärdas. Rapporten lades till handlingarna. 

 

§ 6. Akutsjukvård på sjön 

Rapporterades att två av sällskapets medlemmar Lotta Diegmann och Siv Johansson hade 
hållit en av två planerade utbildningskvällar om akutsjukvård på sjön. Den gedigna 
utbildningen uppskattades storligen av de deltagare som infunnit sig.  Nästa tillfälle för 
utbildning i ämnet kommer att ske den 16 april.  

 

§ 7. Tankning av traktorn 

Styrelsen kunde konstatera att ytterligare en person utöver Mattias Ottevi skall har möjlighet 
att tanka traktorn med kortet. Styrelsen beslöt 

att Jan Hörlin skall ha möjlighet att tanka traktorn.  

 

§ 8. Arbetsdag 

En extra arbetsdag skall äga rum tisdagen den 15 april kl 13. Då skall de nya bryggdelarna 
monteras med trä.  

 



§ 9. Utökad uppställningsplats 

Jan Hörlin föreslog att det område som ligger omedelbart norr om uppställningsplatsen skall 
förhyras av kommunen. Sällskapet har option på markan. Förslaget innebär att sällskapet 
förhyr en färdigt markberedd plan. På planen skall det vara möjligt att placera båthus som 
skall ägas av den enskilde båtägaren. Segelsällskapet skall således administrera förhyrningen 
av enbart markytan på samma sätt som sker för nuvarande uppläggningsplatsen. 

Styrelsen fann det viktigt att få kunskap om antalet intresserade medlemmar som kan tänka 
sig att förhyra mark på det nya området och bygga ett båthus. Styrelsen beslöt  

att som ett första steg undersöka hur många medlemmar som är intresserade av att bygga eget 
båthus på marken intill nuvarande uppställningsplats. 

 

§ 10 Förrådstält 

Ett förrådstält finns till salu för begärt pris om 15 000 kr. Tältet storlek skull väl passa för 
klubbens båtar och traktor. Efterhöra tältets kvalitet samt om tältet bedöms tillräckligt bra 
inköpa detsamma. 

Styrelsen beslöt 

att uppdraga åt gruppen för upptagningsområdet att göra inköpet. 

Vid protokollet 

 

Lars-Erik Holm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


