Färjestadens Segelsällskap
832000-3554

Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-02-17
Deltagare: Lars Ankarsand, Lasse Eriksson, Björn Fager, Lars Rydeberg, Gunnar
Johannesson, Jörgen Niesel, Charles Puskaric.
§ 1. Mötet öppnades
Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet och speciellt representanten från
Smålandsidrotten Therese Möllevi.
Dagordningen godkändes.
§ 2. Diskussion med Smålandsidrotten
1. Styrelsen informerade Therese Möllevi Smålandsidrotten om FSS verksamhet.
2. Therese Möllevi informerade om vad Smålandsidrotten kan hjälpa oss med
www.rf.se/Distrikt/SmalandsIdrottsforbund
3. Det är viktigt att vi bokföra alla typer av aktiviteter och skickar in det till
Smålandsidrotten. Vi kan få en hel del bidrag för olika aktiviteter.
4. Smålandsidrotten har även kurser, exv. administration, ledarkurser dessa kurser är
kostnadsfria.
5. Smålandsidrotten erbjuder idrottsböcker kan fås av Smålandsidrotten alternativt köpas
på www.sisuidrottsbocker.se
6. Idrottslyftet för 7-25 år där kan vi söka pengar för, exv. utvecklingsprojekt, ansökan
sker via Smålandsidrotten.
7. Bidragsblanketter finns på www.rf.se/Distrikt/SmalandsIdrottsforbund/Dokumentbank
8. LOK utgår från kommunen kommunalt aktivitetsbidrag för ungdomsverksamheten.
Ansökan hanteras i systemet Idrott Online och skall vara inne senast 15/2 och 15/8.
9. Lotta kan kontakta Therese för att lära sig hur bidragshanteringen fungerar och
systemet Idrottonline.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 3. Budgetsatsning 2016
Kassören drog den ekonomiska rapporten, 75 KSEK i kassan, vi räknar med att omsätta ca
300 KSEK 2016 enligt prognos.
Styrelsen beslutade att ungdomsverksamheten får göra investeringar på 55 KSEK till följebåt
och optimister. Förbrukningsmaterial inköps inom löpande budget, maximalt med den summa
som äskats för verksamhetsåret.
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Styrelsen beslutade att klubbstugan/bastu/seglarboden får göra investeringar på 29 KSEK till
golvbrunn, golvmatta på toaletten, ny panel på seglarboden, 2st duscharmaturer (redan
inköpta, dock ej betalda) Förbrukningsmaterial inköps inom löpande budget, maximalt med
den summa som äskats för verksamhetsåret.
§ 4. Rapporter från kommittéer /ansvariga
Jörgen berättade om kommande sponsorträffar inom den närmaste tiden.
Lars R berättade att seglarskolorna och vuxenseglarskolan löper på som planerat.
Vuxenseglarskolan är redan fulltecknad.
Lasse berättade att det är rätt mycket att göra på uppställningsplatsen innan arbetsdagen i
april.
Lars A rapporterade att på nya uppställningsplatsen pågår det diskussioner bland
intressenterna gällande byggande av hallar, osäkert hur många det blir som bygger.
Björn rapporterade från Skansendagen angående sjö & torrsättning, man planerar att utöka
ledargruppen med två personer de skall bära gula västar, det innebär att de blir 4 ledare, detta
för att få bättre flöden. Jan-Åke Karlsson har lovat undersöka om veterantraktorklubben kan
köra med sina traktorer vid upptagningen. Det behövs också en resurs som flyttar båtar vid
spolplattan.
Pub-afton 29/4 Johnny Baltic kommer och presenterar nyheter. Vem ansvarar för
arrangemanget styrelsen funderar på detta till mötet den 9 mars.
§ 7. Övriga frågor
Gunnar informerad om bytet till ny hemsida, en del problem med att överföra bokningar av
klubbhuset etc.
Gunnar informerade om att han lagt upp en Dropbox där styrelsemedlemmar och en del andra
ansvarig kan spara filer och dokument. Alla med behörighet kommer åt dokumenten.
Lars A har fått en plastbåt, som kan vara ett alternativ till följebåt för Seglarskolorna.
Lars A kontaktar Kalle Berg Korpemåla Segelklubb för att höra om de har några instruktörer.
Nästa möte onsdag 9 mars 2016 kl: 19:00. Förläggs till Sommarpalatset Storgatan 28
Färjestaden, respektive deltagare betalar 50 kr/person. Ta med shorts, t-shirt, handduk
och solglasögon.
Ansvarig för kaffebröd – vi får fika på Sommarpalatset.
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§ 8. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

