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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-09-20 

Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Patrik 
Hellström, Jörgen Niesel, Charles Puskaric, Lars Rydeberg. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes. Punkt 1 utgick då valberedningen saknades. 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§ 2. Framtida organisation 

Ordförande redogjorde för sina tankar om strukturen på organisationen framåt i tiden. 
Budskapet är att föreningens uppdrag och arbetsuppgifter måste delas ut till fler som hjälper 
till. 

§ 3. Förberedelser inför årsmötet 

Respektive sektion skall lämna in sin verksamhetsberättelse för 2015-10-01- 2016-09-30, den 
skall sändas in till ordförande senast 17 oktober.  

§ 4. Inbjudan till sponsorer 

Jörgen fick i uppdrag att förbereda sponsorträff, styrelsen beslutade att klubben bjuder på mat 
under kvällen. Datum är ej bokat. Gunnar åtar sig att fixa ett bildspel från seglarskolan. 
Ölandsbank är inbjuden till sponsorträffen, segling med ledningen beslutade vi flytta till våren 
2017.  

§ 5 Stöldskydd av motorer  

Styrelsen beslutade att båtmotorerna skall stöldskyddas. Gunnar ansvarar för att detta blir 
gjort. Tomas Lönnqvist Polisens Öland är kontaktperson och kan ge tips om detta.  

§ 6 Rapport torrsättning 

70 båtar är anmälda, 9 personer har huvudansvaret vid respektive tillfälle, totalt ca 12 
medlemmar. Vi har fått besked om att Havator lägger ned verksamheten i Kalmar, det innebär 
att vi måste skaffa en ny entreprenör inför sjösättning 2017. En offertförfrågning bör startas 
påbörjas under hösten. Omfattning på torrsättning och sjösättning har med nuvarande upplägg 
nått taket för antalet båtar. Detta måste klubben diskutera framåt i tiden. 
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§ 7 Arbetsplikt – medlemsinsatser 

Vid nästa möte går vi igenom listan för arbetsplikten igen, det ligger en hel del aktiviteter 
inplanerade där medlemmarna har möjlighet att utföra sina insatser. 

§ 8 Inbjudan jultallrik 

Inbjudan går till styrelsen, sektionsansvariga, valberedning, revisorer, ansvariga för uthyrning 
av klubbstuga och bastu, ansvarig för medlemsregistret, viktiga kontaktpersoner på 
Mörbylånga kommun.  

§ 9 Ekonomi 

Kassören redogjorde för ekonomin, ingen större förändring sedan föregående möte. Styrelsen 
beslutade att inköp av presenning till båtskjul skall ske, ca 10 000 SEK.  

§ 10. 50-års jubileum 

FSS fyller 50 år firas, Kaj 4 bokas till den 29/4 2017. 

§ 11. Övrig 

Ordförande skall skriva ett tackbrev till vår sponsor Ölands Bank. 

§ 12. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

Nästa möte är onsdag 19 oktober 2016 kl: 19:00 i FSS klubbstuga. Patrick lovade bjuda på 
fika. 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


