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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-01-13 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Björn Fager, Patrik 
Hellström, Gunnar Johannesson, Mikael Kainulainen, Jörgen Niesel, Charles Puskaric.  

§ 1. Mötet öppnades 

Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet och speciellt representanter från 
Mörbylånga kommun, Lena Petersén, Roland Nanberg och Bengt Johansson.  

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Frågor till Mörbylånga kommun  

1. Förutsättningar för att kunna bygga ut bastun. Det är tydligen felaktig placering på 
nuvarande bastun/ -uppmätning? 
Beslut: Lars utsågs till FSS kontaktperson ansvarig hos kommunen är Marie-Christine 
Svensson, stadsarkitekt. Hon skall titta på placeringen/utritningen.  

2. Efter inflyttningen i nya grannfastigheten, bostadsrätten. Hur ser parkerings 
möjligheterna ut för "båtfolket"? 
Beslut: Kommunen ansvarar för parkeringsplatserna. FSS vill upplysa kommunen om 
att det vore mycket olyckligt om det införs parkeringsregler som innebär att båtägarna 
inte kan parkera i flera dagar då de är ute med sina båtar. Kommunen har inga sådana 
planer så länge parkeringen inte missköts.  

3. Platsen kring infarten till och vid sjösättningsrampen och klubbhuset? 
Beslut: Kommunen vill se hur iläggningsplatsen fungerar sen får man vidta åtgärder 
om det finns behov av det. De stora stenarna som ligger på tomten till klubbhuset 
tillhör FSS och vi har rätt att flytta på dem. Vi kan tala med Roland N om vi vill ha det 
gjort. Vid i och upptagning vid rampen skall båtägaren svänga vänster, söderut vid 
bostadsrätterna och bort mot soluret och därefter tillbaka till rampen. Då kommer man 
rätt med bil och trailer och kan backa ned direkt. Sedan kör man ut vid klubbstugan. 
Kommunen skall informera de boende om detta är den planerade körvägen för 
iläggning av båtar. 

4. Klubbhuspåverkan vid ev. uppförande av pumphus norr om klubbhuset? 
Beslut: Kommunen informerade om den dagvattenpumpstation som skall byggas, 
karta och skisser, luktfri. VA-enheten kommer att informera oss mer om detta, FSS 
kommer att få yttra sig om det bygglov som krävs för att uppföra anläggningen. 
Sannolikt kommer det kräva att vår reklamskylt flyttas, den kräver bygglov. FSS skall 
se till att kommunen tar ansvar för att söka bygglov för reklamskylten samt tar 
kostnaden för detta. Lars är FSS kontaktman. 

5. Finns det plats i hamnen för ev. framtida fast båt kran? 
Beslut: Vid renovering av kajen anlades det ett fundament för fast kran, fundamentet 
är placerat där Dessi angör hamnen. Dock är kajen i dåligt skick där, så det har rasat 
ned sten så det är inte så djupt. Ingen åtgärd är planerad för närvarande. 

6. Hur ser beläggningen ut av hamnplatser inför 2016? 
Beslut: Kommunen informerade att det finns 8 st som söker båtplats, de kommer att få  
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en båtplats. Det finns flera som vill byta plats av olika skäl. Kommunen informerade 
om att det pågår en utredning och att arkitekter är anlitade för att titta på en lösning 
längs norra piren. Man funderar på att lägga flytbryggor med bommar och vill också 
höja attraktiviteten på något sätt längs piren.  

 
7. Bekräftelse på tillgång till hamnplan i samband med Sjö- och torrsättningen 2016. 

Beslut: Roland N skall kontrollera de datum vi lämnat. Båtarna skall inte köras ned för 
tidigt till hamnplan, onsdag em är tidigaste tidpunkten. 
 

8. Fyrarna mellan Kalmar och Färjestaden. 
Fyrarna är ej i drift. Roland N skall tala med Dessi och därefter eventuellt ta kontakt 
med Sjöfartsverket. FSS skall fundera på en skrivelse. 
 

9. Bidrag LOK etc  
Beslut: Kommunen informerade om att det utgår ett statligt och ytterligare ett 
kommunalt aktivitetsbidrag för ungdomsverksamheten. Ansökan hanteras i systemet 
Idrott Online och skall vara inne senast 15/2 och 15/8. Anna Anebjörk kan detta eller 
så kontakta Lena Petersén kommunen så tipsar hon om vem som kan hjälpa oss. 
FSS kan få anläggningsbidrag men det kräver att vi bedriver ungdomsverksamhet och 
beviljas aktivitetsbidrag. Ansökan sker via blankett på kommunens hemsida ansökan 
skall vara inne senast 25/8. Terese Möllevi är ny i rollen som idrottskonsulent och 
ersätter Lucas Nilsson på Smålandsidrotten. 
 

10. Tömningsstationen i gästhamnen 
Beslut: Jörgen N FSS skickar förslag till Roland N på pollare för att underlätta 
förtöjning vid toa-tömning. 
 

11. Gästhamnsvärd 2016 
Beslut: FSS fortsätter med värdskapet. Gästhamnsavgift tas ut i perioden 21/5 tom 
31/8. Roland N kallar till möte inför säsongen för att gå igenom rutinerna. 
 

12. El för stora båtar 
Beslut: Roland N undersöker möjligheterna antingen sätta upp en elstolpe eller att 
gästhamnsvärden har tillgång till nyckel till elskåpet. 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes.  

§ 3. Programplan för Skansendagen 6 feb 2016 

Lars A har bokat på Skansen och skriver på en inbjudan till medlemmarna. Lars A inleder 
konferensen. Sektionsansvarig tar ansvar för sin grupp och arbetar med att ta fram en plan för 
2016 och uppdaterar Utvecklingsplanen. Respektive sektion skall ta fram ett budgetutkast för 
verksamhetsåret 2016, den lämnas in till styrelsen.  
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§ 4. Rapporter från kommittéer /ansvariga 

Uppläggningsavtalen för uppläggningsplatsen på Rökgatan är klart och godkänt. Avtalet läggs 
ut på klubbens hemsida. Lasse E tar ansvar för att avtal tecknas med intressenter. Betalning 
för de som placeras på det nya området sker efter att avtal är undertecknat och området är 
inhägnat. Fram till dess fakturerar klubben inte de som eventuell av någon anledning har sin 
båt där.  

Ny hemsida är snart färdig, Gunnar J kommer att visa den 6 feb på Skansendagen.  

Faktureringsplan, kassören och ordförande redovisade ett förslag som styrelsen godkände, se 
bilaga till protokollet. 

Försäkringar Lars A har kontrollerat klubbens försäkringar för stuga och bastu, anläggningen 
är godkänd i nuvarande skick och det krävs inga ytterligare åtgärder. Försäkringar på båtarna, 
C55:or och Rib inklusive släp pågår arbetet med att ta in offerter. Ansvarig är Anders 
Sjöblom. Lars A kollar vad som gäller för uppläggningsplatsen. 

Sponsorer Jörgen N har påbörjat arbetet, möte med Lars A, Anders S och Gunnar J 206-01-
12. Nuvarande reklamskyltar debiteras sponsorerna med 3 500 SEK per bolag, ej fakturerat 
för 2016. Avtalen är sannolikt gamla, om det finns några avtal.  En ny sponsorplan skall tas 
fram, ansvarig Jörgen N. 

Ekonomi Kassören meddelar att klubben har ca 50 KSEK på kontot, det är en hel del som 
skall faktureras exempelvis medlemsavgifter. 

§ 7. Övriga frågor 

Lars A har betalat in 200 SEK till Sjöräddningen, som gåva i samband med en aktiv och 
hjälpsam medlem som avlidit. Styrelsen godkände det. 

En First 35 kommer att ställas upp några månader på den nya uppställningsplatsen, mellan 
köp och försäljning av sin gamla båt. Styrelsen godkände det.  

Jan-Åke K vill trappa ned. Styrelsen beslutades att Lasse E tar över huvudansvaret för 
uppläggningsplatsen. Gunnar J ändrar på hemsidan.   

Bilaga 2 till protokollet, handling ”Godkännande av LOVA-projektet; Spolplatta för båtar i 
Färjestaden, projektägare Mörbylånga kommun.”  

Nästa möte onsdag 17 feb 2016. 

Ansvarig för kaffebröd till nästa möte är Patric H.  
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§ 8. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


