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832000-3554

Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2015-12-07
Deltagare: Lars Ankarsand, Johan Alby, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Björn Fager,
Patrik Hellström, Gunnar Johannesson, Mikael Kainulainen, Jörgen Niesel, Charles Puskaric
och Lars Rydeberg.
§ 1. Mötet öppnades
Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet. Dagordningen godkändes.
Mikael Kainulainen och Charles Puskaric presenterade sig, då det var första gången de deltog
som styrelseledamöter.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet godkändes. Uppföljning skedde av utskick angående information och val av
arbetsplikt. Gunnar J informerade om att 3-4 medlemmar sagt upp sig. Det har inte inkommit
några klagomål i samband med utskicket. Vi har fått in cirka 10 medlemmar som anmält vilka
uppdrag de åtar sig avseende arbetsplikt. Nytt utskick, påminnelse sker i samband med att den
nya hemsidan lanseras. Nya hemsidan är på gång, justering av texter och lite funktioner,
planeras vara klar vid nyår.
§ 3. Rapporter från kommittéer /ansvariga
Björn F rapporterade från föreningsmötet med kommunen och Smålands Idrottsförbund, som
tar fram en ny strategi för natur, fritid och idrott.
Charles P stämde av olika leverantörer och fakturor. Gunnar J undersöker försäkringar på Rib,
C55:or inklusive släp. Lars A undersöker försäkringen avseende klubbstuga/bastu. Charles P
skall återkomma hur flödet av fakturor skall gå, med koppling till verksamhetsår och
kalenderår.
Jörgen N undersöker vilka sponsorer som betalar, det finns sponsring på klubbhus, båtar och
hemsidan.
Lasse E och Lars A redogjorde för arbetet med den nya uppställningsplatsen samt hur vi
klarat stormen. Avgiften för vinteruppläggningen är inte fakturerad för 2016.
§ 4. Avtal för uppläggningsplatsen
Vid årsmötet beslutades om en ny avgiftsform, samt att den nya uppställningsplatsen kräver
ett nytt avtal. Förslag till avtal presenterades och efter några mindre justeringar godkändes
avtalet. Det beslutades att avtalet skall gälla samtliga som har båt på klubbens
uppställningsplatser.
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§ 5. Budget
Enligt traditionen brukar de olika verksamhetsgrenarna äska sin budget i samband med den
årliga planeringsdagen på Skansen i februari. Styrelsen beslutade att det skall ske så även för
2016.
§ 6. Kommunträffen, den årliga med Mörbylånga kommun
Följande frågor önskar föreningen diskutera med kommunen;
•
•
•
•
•
•

Utbyggnad av bastu, status, regler?
Hur ser beläggningen av båtplatser ut, kö eller inte?
Vi önskar få bekräftat att kommunen planerat för vår sjö- och torrsättning inför 2016?
Hur skall parkeringsfrågan lösas för båtägarna med tanke på den nybyggda
fastigheten?
Hur är infarten till klubbhus och ramp planerad, nu är det trångt när man svänger in?
Skall kustlinjen justeras för att skapa bättre utrymme mellan rampen och klubbhuset?

§ 7. Övriga frågor
Lotta D åtog sig att undersöka hur bidragshanteringen för ungdomar fungerar, gäller både
kommunen och Smålands Idrottsförbund.
Gunnar J visar nya hemsidan vid nästa styrelsemöte i januari 2016
21 st är anmälda till jultallrik 16 dec 2015, kl: 19:00. Björn F behöver hjälp att ställa iordning
börjar kl: 18:00.
Ansvarig för kaffebröd till nästa möte är Lasse E.
§ 8. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tacka deltagarna för visat engagemang.
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Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

