
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
segelsällskap den 19 augusti 2015 

Närvarande 

Lars Rydeberg 

Gunnar Johanneson 

Mattias Ottevi 

Patrik Hellström 

Joakim Frank 

Anna Arnebjörk 

Lars-Erik Holm 

 

§ 1. Val av ordförande 

Styrelsen beslöt att välja Lars-Erik Holm till ordförande intill nästa styrelsesammanträde. 

 

§ 2. Sommarens utbildningar 

Informerades om sommarens utbildningar vilket omfattade seglarveckan för barn samt en kurs 
för vuxna. Styrelsen kunde konstatera att utbildningarna rönt stor uppskattning och varit 
mycket väl genomförda.  

 

§ 3. Nya uppställningsplatsen 

Informerades att den nya uppställningsplatsen skall vara markberedd kring den 15 september. 
I samband med markberedningen skall elrör läggas ner. Lars Ankarsand meddelade att fn är 7 
personer intresserade att bygga egna båthus på den nya planen. Kommunen har anfört att 
bygglov krävs för husen. Bygglov får ansökas av den enskilde husbyggaren. Om enhetliga 
husritningar föreligger kan troligen endast en bygglovskostnad krävas. Staket och grindar 
skall troligen kunna erbjudas av kommunen.  

Styrelsen beslöt 

att uppdraga åt Lars Ankarsand att kalla till ett informationsmöte för intresserade 
båthusbyggare, 

att medge att elkabel och plintar inköpes, samt 



att inhämta kostnadsförslag för att slå ner stolparna till stängslet. 

 

§ 4. Höstens upptagningar 

Informerades om att Björn Fager kommer att vara bortrest vid höstens upptagningar. Som 
ersättare för Björn Fager utsågs Max Albien och som reserv Lars Ankarsand. Klubben skall 
undersöka möjligheterna att hyra ytterligare en traktor samt erhålla hjälp med en truck. 

 

§ 5. Kostnader för spolning av båtar 

Styrelsen beslöt efter överläggning att spolning av båt skall kosta 200 kr för 20 minuter. 
Kostnaden skall debiteras i samband med upptagningskostnaden och traktorkostnaden.  

 

§ 6. Förslag till arbetsskyldighet 

Föredrogs förslag till arbetsskyldighet. Se bilaga.  

Styrelsen beslöt efter ingående överläggning  

att överlämna förslaget enligt alternativ 1 till årsmötet för beslut. 

 

§ 7.  Investeringar 

Kassören meddelade att det efter årets investeringar inte för närvarande finns utrymme för 
investeringar. Styrelsen konstaterade dock att nytt golv jämte avloppsbrunn i toalettutrymmet 
bör iordningställas så snart medel finnes. 

 

§ 9. Arbetsdag 

Styrelsen beslöt att anordna höstens arbetsdag till den 10 oktober.  

 

§ 10. Grillen 

Grillen är nu lagad och fungerar. Seglarskolan påbörjar höstterminen måndag den 24 augusti. 
Ledarna kommer att svara för grillningen ca 19. 30 på måndagarna. Alla medlemmar hälsas 
välkomna.  

 

 



 

§ 11. Städning av stugan 

Styrelsen beslöt att inbjuda Göran Engelholm till nästa styrelsemöte för att reda ut frågor om 
städningen av stugan. 

 

Vid protokollet 

Lars-Erik Holm 

 

 

 


