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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-08-30
Deltagare: Lars Ankarsand, Gunnar Johannesson, Björn Fager, Mikael Kainulainen,
Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Patrik Hellström, Jörgen Niesel, Charles Puskaric, Lars
Rydeberg.
Medlemmar som deltog vid mötet var: Bo Ålund, Åke Andreasson, Göran Engelholm
§ 1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 2. Fyllnadsval till styrelsen
Fyllnadsvalet kunde ej genomföras då tillfrågad person valt att tacka nej. Valet får hanteras
vid nästa årsmöte.
§ 3. Rapport från Hamnvärdarna
Bo Ålund rapporterade erfarenheter från den gångna sommarens hamnvärdsskap. Allmänt kan
man säga att det fungerat mycket bra, för detaljerad information se bilaga 1 till protokollet.
§ 4. Information om kommunens arbete med nytt ”Planprogram för Färjestaden”
Ordförande ingår i en samarbetsgrupp som leds av kommunen. Styrelsen fick en kortare
dragning om Planprogrammet. En utställning kommer att ske av Planprogrammet på
biblioteket. Ordförande skall bevaka klubbens intresse med fokus på klubbhus och tillhörande
byggnader och anläggningar inklusive bryggor samt markområdet. Att upptagning och lyft av
båtar är möjlig i framtiden Samt att transporten kan ske via Storgatans nuvarande sträckning,
så vi ej skall behöva köra runt i andra områden med båtarna på släp.
Intresserade styrelsemedlemmar får gärna delta vid kommunens möten, tala med ordförande
för mer information om plats och tid.
§ 5 Klubbmästerskapen
Åke A informerade om klubbmästerskapet som genomförs på traditionsenligt vis lördag den 3
september. Inbjudan och föreskrifter har publicerats och skickat på mail till medlemmarna.
Åke framförde att såväl KM som måndagsseglingarna förutom kappsegling också är en
viktigt social aktivitet.
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§ 6 Rapporter från sektionerna
Sponsoransvarig redogjorde för sponsorer, avstämning skedde med kassören.
Gästhamnsfoldern är ej fakturerad ännu, det skall ske omgående. Sponsoransvarig avser bjuda
in huvudsponsorn till en seglingsaktivitet med några av medlemmarnas stora båtar. Övriga
sponsorer skall bjudas in av sponsoransvarig till en informationskväll med lämpliga
aktiviteter, som tack för deras insatser.
Ansvarig för klubbstugan har begärt in offerter på renovering av delar av panelen. Samt
ytterligare en offert på ny panel på segelboden. Styrelsen beslutade att tilldela ytterligare
15 KSEK till dessa investeringar, tillsammans med det som tilldelats tidigare och ej ännu
nyttjats skall delar av detta arbete beställas av ansvarig för klubbstugan.
Ansvarig för uppställningsområdet, äskade medel till ett nytt kapell till tältet där traktor och
C 55:or förvaras. Styrelsen godkände en investering på 10 KSEK. Ansvarig för
uppställningsområdet undersöker möjligheterna för att lösa detta enligt beslutad investering.
8 stycken är klara för att bygga skjul, vi har bygglov för 14 skjul. Det diskuteras att bygga
skärmtak med väggar för att förvara traktor mm. Kodlås är installerat på norra området, det
skall även installeras på södra området. Sker av ansvarig för uppställningsområdet.
Seglarskolan informerade om årets aktiviteter vi har haft 53 deltagare, ungdomar och vuxna,
vi har genomfört 43 aktivitetstillfällen där varje tillfälle varat minst 2,5 tim. Vi har idag en
omfattande utrustning som kräver vård och tillsyn. Vi har behov av att få ihop en
båtvårdsgrupp som hjälper till och underhåller o reparerar båtarna. Detta bör diskuteras på
Skansendagen. Inför 2017 behöver vi investera i ytterligare 2 optimister. C55:orna måste få en
ordentlig genomgång under vintern och fräschas upp. En vagn till den lilla riben kommer att
behövas. Det vore utmärkt om bryggan och rampen kunde skifta plats. Båtarna blir förstörda
då vi oftast har sydvästliga vindar och då får ta in dem på lovartsidan av bryggan. Detta vore
en mycket stor förbättring. Jörgen informerad att Polisen kan DNA märka motorerna till FSS
rib båtar. Flotten har gjort sitt och kan skänkas eller kastas. Elin och Pontus Tinnert gör ett
fantastiskt fint jobb som instruktörer.
Ansvarig för sjö- och torrsättning informerade om en del nya rutiner vid årets torrsättning,
som avser tvätt av båt på spolplattan, man kan anmäla att man väntar att tvätta till söndagen. I
övrigt växer uppdraget, det är svårt att få medlemmarna att ställa upp i genomförandet, samt
att hitta extra traktorförare. Flera förfrågningar är ute men många av de tillfrågade har ej
svarat ännu. Vi måste hjälpas åt med detta, om vi skall lyckas hålla igång detta med
nuvarande servicegrad.
Arbetsplikten diskuterades och styrelsen beslutade att enbart ha en flik för notering av de som
deltagit i olika aktiviteter. Ansvariga för sektioner och andra uppdrag går in och kontrollerar
att det ni fyllt i ligger i Flik 1 i Excel arket i FSS Dropbox.
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§ 7 Ekonomi
Föreningen har ca 57 KSEK i kassan och på konto. Det kommer att komma in ytterligare
pengar genom anläggningsbidrag, gästhamnsfoldern och gästhamns intäkter. Det har gått ut
en del påminnelser, avseende sjösättning och medlemsavgifter.
§ 8. Kommande årsmöte
Lotta tar ansvaret för pubafton i samband med årsmötet. Ordförande bad styrelseledamöterna
planera framåt, med förhoppning att var och en fortsätter som ledamot.
§ 9. 50-års jubileum
FSS fyller 50 år 27/4 2017. Styrelsen beslutade att ordförande bokar Kaj 4. Styrelsen skall
fundera till nästa möte på innehåll, gärna lite historik med bilder, musikunderhållning, lotteri
etc.
§ 10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.
Nästa möte är tisdag 20 september 2016 kl: 19:00 i FSS klubbstuga. Jörgen N lovade bjuda på
fika..

Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

