
	  

	  

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
segelsällskap den 14 januari 2015 

Närvarande  

Lars Rydberg, Patrik Hellström, Gunnar Johanneson, Mikael Kainulainen, Anna Arnebjörk 

Lotta Diegmann, Lars Ankarsand, Mattias Ottevi, Lars-Erik Holm samt två medlemmar 

§ 1. Ordförande för mötet 

Styrelsen beslöt  

-att utse Lars-Erik Holm till ordförande för detta möte. 

§ 2. Ordförande för nästkommande period 

Styrelsen beslöt 

-att utse Lars-Erik Holm till ordförande intill styrelsemötet i mars. 

§ 3. Delegation att förhandla med kommunen 

Förberedelserna att ev utöka uppställningsplatsen med den yta som sällskapet har option på 
påbörjades under 2014. Behovet av utökade ytor bedömdes angeläget. Styrelsen beslöt  

-att uppdraga till en särskild delegation att uppta förhandlingar med kommunen om utökad yta 
mm vid uppställningsplatsen, samt 

-att gruppen skall bestå av Jan Hörlin, Lars Ankarsand och Lars-Erik Holm. 

§ 4. Fastställande av sjö-resp torrsättningsdagar 

Styrelsen beslöt  

-att fastställa sjösättningsdagarna till 25 april och 9 maj samt torrsättningsdagarna till 19 
september och 3 oktober. 

 

 

 

 

 



§ 5. Utvecklingsdag på Skansen 

Utvecklingsdagen på Skansen den 7 februari planerar styrelsen skall pågå mellan 09 00 till 15 
00. Till denna dag är alla inbjudna främst de som i större men även i mindre utsträckning vill 
medverka i klubbens arbete. Styrelsen understryker att man kan deltaga i sektioner mm även 
om det sker i begränsad utsträckning. Det huvudsakliga arbetet under dagen kommer att ske 
inom varje sektion dvs ungdomssektionen, kappseglingssektionen, motorbåtssektionen, 
uppläggningssektionen, stugfogdesektionen, bastusektionen, kitesektionen, 
underhållssektionen. Arbetet skall koncentreras på kort -och långsiktiga mål och vilka medel 
som krävs samt hur vi skall förbättra oss. Kaffe och lunch betalas av Smålandsidrotten.  

§ 6. Överläggning med kommunen 

Den årliga överläggningen med kommunen skall äga rum vid styrelsens sammanträde i 
februari. Styrelsen beslöt att i första hand ta upp följande punkter vid detta möte: 

1. Skyltar för kiteing  inom kommunen 
2. Möjligheten för tillbygge av bastun 
3. Reparation av bryggor  
4. Kontroll av kättingar mm för flytbryggan 
5. Asfaltering vid spolplattan 
6. Ev reparation alt byte  samt underhåll av tömningsstation 
7. Bättre markering av vilka platser som är gästhamnsplatser 
8. Skylt i samverkan med kommunen på det nya spolhuset. 
9. Utökad uppställningsplats 

§ 7 Årets styrelsemöten 

Styrelsen beslöt att sammanträda den 25 februari, 18 mars, 22 april, 

27 maj, 19 augusti och 16 september. Årsmötet skall ske den 23 oktober. 

§ 8. Arbetsdag 

Gemensam arbetsdag fastställdes till den 11 april. Då skall bl a bryggan i sjön och de 
rödgröna skyltarna sättas upp. 

§ 9. Stugvärdar m  

Trots ihärdigt arbete har det inte lyckats att engagera någon/några ytterligare medlem(ar)  att 
vara stugvärd(ar). Frågan om stugvärdar och framtida uthyrningar skall behandlas på 
utvecklingsdagen.  

 

 

 



§ 10. Planerade aktiviteter 

Under februari månad skall en pubkväll anordnas av kitesektionen. Vidare skall en 
torsdagskväll ledas av Max Albien då vi skall lära oss allt om knopar. Under mars månad 
skall en torsdagskväll ägnas åt  Volvo Ocean Race med Max Albien och Mattias Ottevi som 
ansvariga. Sjösättningsfesten skall anordnas som vanligt sista sjösättningsdagen med grillning 
mm. 

§ 11. Hemsidan 

Styrelsen beslöt att utöver Johan Malmqvist skall Gunnar Johannesson ansvara för sällskapets 
hemsida.  

Vid protokollet 

Lars-Erik Holm 

 


