Protokoll fört vid sammanträde med Färjestadens segelsällskaps
styrelse den 21 oktober 2015

Närvarande:
Gunnar Johannesson
Lars Ankarsand
Patrik Hellström
Mattias Ottevi
Lars Rydeberg
Björn Fager
Lars-Erik Holm
samt två övriga medlemmar

§ 1.Val av ordförande
Styrelsen beslöt att välja Lars-Erik Holm till ordförande för kvällens styrelsemöte.

§ 2. Utbyggnaden av uppläggningsplan 2
Lars Ankarsand redovisade aktuella planer för utbyggnaden av plan 2 med båthus. Härav
framgick att 12 intressenter finns för närvarande till de 15 båthus som det finns bygglov till.
Av den plan för placering av båthusen som redovisades framgick att 4 båthus föreslås vara 18
m medan övriga är 15 och 10 m långa. Under den därpå följande överläggningen redovisades
ett preliminärt förslag till arrendeavtal för båthusen. I avtalen skall framgå att husen endast
skall nyttjas för båtuppläggning, uthyrning i andra hand får endast ske med styrelsens
medgivande mm.
Styrelsen beslöt
att båthusen skall byggas var för sig i enlighet med bygglovet,
att arrendeavtalet, efter vidareutveckling, skall godkännas av styrelsen,

att placeringen av båthusen skall ske i enlighet med redovisad plan.
§ 3. Förslag till avgifter 2016
Styrelsen beslöt föreslå årsmötet följande avgifter under 2016
1. Medlemsavgift
Oförändrad 300 kr
2. Uppläggningsavgift
30 kr per m2 och år, dock lägst 500 kr
3. Hyra klubbhuset
1000 kr per dygn och 500 för korttid
4. Bastun
400 kr för privat hyra, 30 kr per gång för medlem och 50 för icke medlem
5. C 55
200 kr per år samt 50 kr per gång
6. Sjö-och torrsättningsavgifter
I huvudsak den reella kostnaden
§ 4. Ekonomirapport
Mattias Ottevi redovisade bokslutet för det innevarande året. Årets resultat är 3695 varvid
dock bör framhållas att ersättningen från gästhamnsarbetet om 24 990 kr ej inkommit.
Styrelsen beslöt
att förelägga årsmötet årets bokslut.

§ 5. Inbjudan från Mörbylånga kommun
Föredrogs inbjudan från Mörbylånga kommun till idéstuga i Färjestaden den 9 november.
Styrelsen beslöt
att lägga inbjudan till handlingarna.

§ 6. Spolplattan
Jan-Åke Karlsson redovisade erfarenheterna från det första året med spolplattan. Det har visat
sig att spolplattan och högtrycksprutan fungerat bra efter inkörningen och att intäkterna svarar
bra mot förväntade kostnader.
Vid protokollet

Lars-Erik Holm

