Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens
segelsällskap den 20 augusti 2014

Närvarande
Per Malmqvist
Bo Åhlund
Jan-Åke Karlsson
Björn Fager
Peter Fransson
Anna Arnebjörk
Göran Engelholm
Lars-Erik Holm

§ 1. Spolplattan
Kostaterades att inget hänt under sommaren. Projektet hade på länsstyrelsens uppmaning
tagits över av kommunen. Överenskommelse hade gjorts med kommunen att sällskapet skall
äga spolplattan och svara för driften. Fråga hade ställts till kommunen om att förlägga
spolplatta på kommunens mark som sällskapet har option på och söka anstånd om att nyttja
LOVA-bidraget. Beslut föreligger att spolplattan skall vara färdig senast 31 december 2014
för att erhålla bidrag.
Kontakt har tagits med kommunen som meddelar att frågan om arrende skall godkännas av
kommunen, marken skall beredas för ändamålet och avtal mellan kommunen och sällskapet
skall tecknas. Vidare bedöms det osannolikt att förlänga tiden för bidrag. Ansökan om
LOVA-bidrag gäller vidare placering på nuvarande uppställningsplats.
Under den därpå följande överläggningen framkom behovet av att sammanträda omedelbart
med kommunens representanter för att analysera projektet, fördela ansvarsområde, ta ställning
till lokalisering, kontrollera kostnadskalkylen och organisera en arbetsgrupp med
representanter från kommunen och sällskapet. Det framhölls även att projektet skall
genomföras under hösten.
Styrelsen beslöt

att projektet skall genomföras under hösten med en lämplig placering så att fördröjning ej
uppstår, samt
att Lars-Erik Holm och Jan-Åke Carlsson representerar klubben i överläggningar med
Mörbylånga kommun och i arbetsgruppen för spolplattan, samt
att Mattias Ottevi undersöker om det är möjligt att spola båtarna hos Börje Engström även i
år.

§ 2. Byte av fönster
Styrelsen beslöt att byta tre kopplade fönster i klubbstugan.

§ 3. Grillningen
Stugvärdarna har i sitt uppdrag att svara för grillningen på måndagarna efter
måndagsseglingen. Flera stugvärdar i sommar tycker att detta ej bör åläggas dem. Styrelsen
beslöt i anledning härav
att med omedelbar verkan skall denna del av uppdraget utgå och att frys och gasolgrill
införskaffas till måndagsgrillningen.

§ 4. Medlemslistan
Genomgicks de medlemmar som ej betalt årets medlemsavgift. Fördelades inom styrelsen
uppdrag att ringa och påminna.

§ 5. Gästhamnen
Under sommaren intill dags dato hade 655 gästhamnsnätter registrerats. Då gällande avtal
med sällskapet inte reglerar ersättningen till sällskapet för mer än 650 gästnätter skall avtalet
omförhandlas senast i november.

§ 6. Seglarskolor
Seglarskolorna för såväl barn som ungdomar har fungerat mycket bra under sommaren. Alla
medverkande skall ha stort tack!

§ 7. Torrsättning

Vid årets torrsättningar kommer i likhet med tidigare turordning att gälla.

§ 8. Möten
Det planerade styrelsemötet den 8 oktober flyttas till den 15 oktober. Styrelsen sammanträder
ånyo den 11 september-

Vid protokollet

Lars-Erik Holm

