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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-XX-XX 

Deltagare: Lars Ankarsand, Charles Puskaric, Ingegerd Kristoffersson, Patrik Hellström, 

Björn Fager, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Håkan Wendel, Lars Rydeberg, Gunnar 

Johannesson. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Aktivitetsbidrag - medlemsregister 

Lotta redogjorde för att aktivitetslistor skickats in samt samlade in olika listor. Kassören 

redogjorde för hur vårt medlemsregister, IdrottOnLine och vårt ekonomisystem, Speedledger 

fungerar och vilka problem detta medför. Vi har ett 50 tal medlemmar som ej betala 

medlemsavgiften, dessa skall få påminnelse.  

Avgifternas struktur diskuterades, underlag från andra föreningar redovisades. Detta i syfte att 

anpassa efter verksamheten och medlemmarna och förenkla administrationen. 

Det beslutades att Lotta kallar till ett möte där kassören och Gunnar deltar för att se om vi kan 

få ett bättre upplägg kring avgifter och kopplats till funktionaliteten i våra systemen. 

§ 3 Ekonomi 

Kassören rapporterade ekonomin, det ser mycket positivt ut.  

§ 4 Klubbstugan 

Kassören meddelade att det är mycket administrativt arbete med uthyrning för hans del. 

Marinda slutar som stugvärd, Göran har redan lämnat som stugfogde. Ordförande informerade 

om situationen och vädjar om förslag på namn som kan ta rollen som stugfogde, rollen 

begränsas och skall vara betydligt mindre än när Göran hade ansvaret. Nu finns en ansvarig 

för bastun så den delen ingår inte längre.  

Styrelsens beslutade att Håkan bjuder in WB-Säkerhet AB för att presentera en lösning som 

kan fungera för klubbens behov vid uthyrning av klubbstuga och bastu. 

Styrelsen beslutade att ordförande bjuder in ansvariga för bostadsrättsföreningarna för att se 

om vi kan få lite ”hjälp och insatser från dem, de nyttjar ju området för sol och bad. 

Lasse redovisade offerter och exempel på nytt golv till klubbstugan.  
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Styrelsen beslutade att Lasse köper in golv enligt offert samt att kontakt tas med målare för 

offert på målning av tak och väggar inomhus. Golvet läggs in av ledamöter i styrelsen. 

§ 5 Uppställningsplatsen 

Lasse tar fram en lista/anslag för de olika båtplatserna. Nu ställs det upp båtar lite 

ostrukturerat. Anslaget anslås på uppställningsplatsen så hyresgästerna enkelt kan se var deras 

numrerade plats är.  

§ 6 Torrsättning 

Björn åtar sig återigen ansvaret för att organisera och samordna höstens torrsättning. 

Mobilkran är bokad och ett utskick är gjort så medlemmarna kan anmäla sig till torrsättning. 

Erfarenheterna från förra året är positiva, vi skall försöka få de som tar upp första att börja 

tvätta sina båtar när de tagit upp dem, detta för att minska köerna. Håkan tipsade om 

ytterligare en traktor, Björn undersöker den möjligheten. 

§ 7 Flaggmasten klubbstugan 

Björn och ordförande har inspekterat masten utanför klubbhuset.  

Styrelsen beslutade att masten tas ned och renoveras vid arbetsdagen, för att därefter sättas 

upp. 

§ 8 Sponsorgruppen 

Ia och Håkan redogjorde för att de påbörjat arbetet med en ny gästhamnsfolder. De skall tala 

med Bo Ålund om hur koder till dusch mm hanteras, ett exempel på lösning är att stämpla den 

aktuella koden på foldern.  

Bröderna Olsson har bytt namn, skylt och logga på hemsidan bör bytas ut, Ia och Håkan tar en 

kontakt med Fredrik på Optimera.  

Ia, Håkan, och Gunnar träffas i slutet av september och tar fram ett förslag till sponsoravtal 

med Ölands Bank.  

§ 9 Båtvård 

Följebåtarna har ej fått den tillsyn som förväntats under sommaren. Båtvårdgruppen behöver 

en samordnare, ansvariga instruktörer och hjälpledare måste se till att de rengörs och lämnas i 

”tryggt förvar” när man avslutar seglarskolan.  

Förslag på samordnare diskuterades, inga beslut fattades.  

Styrelsen beslutade att Lars R köper in båtvagn till den lilla riben samt kapell till bägge 

båtarna. 
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§ 10. Årsmötet 

Årsmötet är planerat till fredag den 10 november. 

Ordförande föreslog att vi bjuder in Anton Kock Sjöräddningen Kalmar till en föreläsning.  

Lotta anordnar pub-afton. 

§ 11. Övriga frågor 

Ordförande lämnar in en registrering av FSS kassör till Skatteverket. 

§ 12. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte tisdag 19/9 FSS klubbstuga. 

Vem ordnar fika? 

§ 13. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


