Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens
segelsällskap den 22 april 2015
Närvarande:
Lars Ankarsand
Björn Fager
Lars Rydeberg
Lotta Diegmann
Anna Arnebjörk
Mikael Kainulainen
Lars-Erik Holm
samt härutöver Anders Sjöholm

§ 1. Val av ordförande
Styrelsen beslöt att för ytterligare en period utse Lars-Erik Holm.

§ 2. Sjösättning och torrsättning
Styrelsen kunde konstatera att planeringen av årets sjösättningar har fungerat på ett
tillfredsställande sätt. Björn Fager meddelade att han pga resa inte kan vara torrsättningsledare
i höst.

§ 3. Gästhamnsvärdar och stugvärdar
Detta året har det varit svårt att få deltagare att ansvara för gästhamnsvärdskap och
stugvärdskap. I likhet med tidigare år är det ett fåtal som är aktiva och villiga att bidraga med
sitt arbete för klubben med denna verksamhet och på städdagarna. Styrelsen beslöt därför att
föreslå årsmötet att alla skall bidraga med viss tid för klubbens bästa och om man inte
önskar/kan deltaga skall viss summa utdebiteras, så att tjänster kan inköpas. Styrelsen beslöt
även att ett mer detaljerat förslag skall utarbetas inför årsmötet.

§ 4. Seglarskolor

Informerades om att seglarskola för barn och ungdomar har startat med Amanda och Pontus
som instruktörer. Utbildningen pågår mellan 18 00 – 20 00 på måndagarna. Under vecka 31
äger seglarvecka rum för nybörjare och fortsättningskurs. Den senare kursen hålls av två
ungdomsledare, som betalas för veckan, tillsammans med någon från utbildningssektionen.
Ersättningen till Amanda och Pontus skall utgå med 3000 kr per termin samt reseersättning.
Övriga ersättningar, traktamenten mm skall beslutas vid nästkommande styrelsemöte.
De tre äldre optimisterna samt den äldre gamla jollen skall om möjligt säljas av
utbildningssektionen.
Vuxenutbildningen har även den påbörjats. Ersättningen för ledarna i denna grupp följer vad
som gällde förra året dvs 600 kr per deltagare och ledare. I mån av efterfrågan kan ytterligare
en grupp organiseras.

§ 5. Investeringar
Styrelsen upptog till behandling frågan om större investeringar under året. Styrelsen beslöt att
inhämta offerter på nytt slitstarkt golv i klubblokalen och högtrycksspruta till spolplattan till
nästkommande styrelsemöte.

§ 6. Akutsjukvård till sjöss
Styrelsen beslöt att anordna ytterligare en kurs Akutsjukvård till sjöss. Lotta Diegmann och
Siv Johansson svarar för utbildningen.

§ 7. Måndagsseglingarna
I enlighet med styrelsens tidigare beslut skall de som deltager i måndagsseglingarna själva
svara för korvgrillningen. Gasolgrillen skall flyttas till klubblokalen och korv och bröd
inköpas och lagras i den nya frysen.

§ 8. VHF
Styrelsen beslöt att inköpa en bärbar VHF till främst ribbåten i händelse av olycka.

§ 9. Sjöräddningssällskapet

Styrelsen beslöt att efterhöra om en båtförening har möjlighet att vara medlem i
Sjöräddningssällskapet. Skulle så vara fallet skall vi teckna medlemskap.

§ 10. Uthyrning av ribbåten
I samband med Båtmässan i Kalmar förhörde sig Kanotklubben om att få hyra ribbåten.
Styrelsen ställde sig positiv till förhyrningen under förutsättning av att 1. båten kördes av
behörig medlem från FSS 2. driftkostnaden av bensin betalades samt 3. hyra för slitage mm
om 1000 kr betalades.

§ 11. Gemensamt bygglov
Framställning skall göras till kommunen om gemensamt bygglov för de båthangarer som
planeras på den nya uppställningsplatsen. Lars-Erik Holm skall kontakta kommunen.

Vid protokollet

Lars-Erik Holm

