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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-01-11
Deltagare: Lars Ankarsand, Patrik Hellström, Ingegerd Kristoffersson, Björn Fager,
Lasse Eriksson, Lars Rydeberg, Håkan Wendel, Gunnar Johannesson.
§ 1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet. Speciellt hälsades
Mörbylånga kommuns representanter välkomna, Lena Petersén, Marie-Christine Svensson,
Roland Nannberg och Bengt Johansson.
Dagordningen godkändes.
§ 2. Möte med Mörbylånga kommun
Kommunens representanter redogjorde för arbetet med planprogram för Färjestaden.
Angående pumphuset vid FFS klubbstuga är den skjuten på obestämd framtid.
Gästhamnens gästbrygga gick sönder i höstas, den skall repareras och förstärkas med en tyngd
i botten. FSS kan undersöka om de bredder som gästhamnsplatserna har är anpassade efter
dagens båtar, en justering är gjord. Mastkranen är besiktad under 2016, FSS påpekade att
veven med låsfjädern måste ses över den fungerar inte som den ska, vilket innebär att
användarna hanterar veven på ett felaktigt sätt.
Kommunen skulle titta om man kunde använda Swish för betalning av gästhamnsavgift.
Elstolpar skall sättas upp vid norra kajen vid bostadsrätterna, där riktigt stora båtar kan lägga
till.
Aktuell situation för båtplatser i Färjestaden är att 8 vill byta plats, 8 står på kö, intresset är
stort för flytbryggan.
Norra piren planeras att förändras och kommunen avser att lägga flytbryggor, just nu tillåter ej
ekonomin att bygga bryggorna.
För Dessie är det två år kvar på gällande avtal, partnerna är inne i en förhandling just nu,
kommunen vill ha förlängning.
FSS önskar skifta rampen och bryggan för att förbättra villkoren för seglarskolan, med
sydvästlig vind ligger rampen på ”fel sida ” om bryggan. Roland nämnde att det kan vara
möjligt i vår, att se om de kan hjälpa till med grävning. Han nämnde också att det finns en 60
m lång flytbrygga som skall styckas upp i Mörbylånga, den skulle vi kunna få. FSS problem
är att en flytbrygga måste lyftas upp vintertid, det klarar vi nog inte av att hantera.
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§ 3 Mobilkrans entreprenör
Ordförande presenterade de offerter FSS fått från två olika entreprenörer. Styrelsen valde det
billigaste alternativet, Mobillyft i Oskarshamn. Ordförande skall beställa lyft för sjö- och
torrsättning. Avgiften för medlem blir 500 SEK per lyft.
§ 4 Arbetsinsats 2017
Styrelsen planerar ett utskick för att få medlemmarna att anmäla sig till olika sektioner och
insatser.
§ 5 Skansendagen 11 feb
Sannolikt kommer ej Lars A att kunna var med Lotta får vara den som håller ihop dagen, med
inledning och tider etc.
Gunnar och Björn presenterade ett förslag på hur klubben kan organisera verksamheten, från
styrelse till de olika sektionerna. Antal deltagare som krävs i olika aktiviteter för att det skall
fungera. Till detta redovisades en sammanställning av intäkter och utgifter, utfall från 2016.
Styrelsen beslutade att arbeta vidare med detta på Skansendagen, Gunnar och Björn ansvarar
för punkten på Skansendagen.
Ordförande återkommer med en inbjudan och programtider till Skansendagen som skall
skickas ut till medlemmarna.
Agenda Skansendagen
•
•
•
•
•

Terese Möllevi inleder med en presentation av Smålandsidrotten 40 min
Arbeta med organisation, sektioner och mer varaktiga deltagare i resp sektion
Definiera uppdrag, organisation, deltagare, budget och mål i respektive sektion/grupp.
Dokumentera ovanstående i form av en enklare verksamhetsplan, som skickas in till
ordförande.
Allmänt styrelsemöte

§ 1 Stadgeändring
§ 2 Johan Eriksson väljs som revisor
•

Styrelsen samlas efter att Skansendagen avslutats.
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§ 6 Stugfogde
Göran Engelholm har meddelat att han efter 10 år avsäger sig uppdraget som stugfogde. Ett
förslag på ersättare Ordförande lyssnar med vederbörande. Det finns en dokumentation i FSS
Dropbox / Klubbstugan på vad Göran gjort.
§ 7 Ekonomi
Kassören hade influensa styrelse tittade kort på budget för 2017. Vi behöver arbeta med
ekonomistyrning förslaget innebär intäkter på 402 KSEK och utgifter på 380 KSEK. Inga
beslut fattades angående budget. Bilaga till protokollet.
Kassören meddelade via mail att likviditeten är mycket ansträngd för närvarande.
§ 8 Nästa styrelsemöte 11/2 2017 Skansendagen
Allmänt möte kl: 13:30 stadgeändring samt val av revisor, se § 5.
§ 9 Jubileum
Ordförande vädjade till styrelsen att fundera på vilka som kan delta i grupp för att organisera
klubben 50 års jubileum.
Det finns lite olika aktiviteter som är möjliga men inget är spikat. Hör av er till ordförande om
du kan hjälpa till och planera och organisera jubiléet.
§ 10. Klubbens försäkringar
Björn åtog sig att se över vilka försäkringar klubben har.
§ 11. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

