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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-11-21 

Deltagare: Lars Ankarsand, Charles Puskaric, Björn Fager, Lasse Eriksson, Håkan 
Wendel, Lars Rydeberg, Lotta Diegmann, Rickard Holm, Mikael Kainulainen, Gunnar 
Johannesson.   

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet. Rickard Holm ny i 
styrelsen presenterade sig, övriga styrelsen presenterade sig. 

Dagordningen godkändes. Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

§ 2. Konstituering av styrelsen och firmatecknare  

Följande val gjordes: Vice ordförande Lotta Diegmann, Kassör Charles Puskaric, sekreterare 
Gunnar Johannesson, Ledamöter Björn Fager, Lars Rydeberg, Lasse Eriksson, Mikael 
Kainulainen, Ingegerd Kristoffersson. Suppleant Håkan Wendel och Rickard Holm. 

§ 3. Kalendarium 

Enklare justeringar gjordes.  

Pubkväll 28 april – sjösättningsfest FSS klubblokal kl: 19:00, bastubad. Lars fixar inbjudan, 
Gunnar bokar lokalen, Lotta fixar bar, Lars R fixar mat på ngt sätt. 

Resa till båtmässan i Gbg 3 feb 2018. Lars R ordnar buss och inbjudan. 250 SEK per person 
för resan, inträde tillkommer. Klubben kan gå in med en del medel om vi ej får tillräckligt 
med deltagare. 

Sjösättningsdatumen ändrades 21 och 28 april, efter mötet. 

Lars A justerar kalendariet. 

§ 4. Ekonomi 

Ordförande önskar få kvartalsrapport inför kommande verksamhetsår. 

Kassören redogjorde för kommande verksamhetsår. 

Diskussion om vi skall ändra till kalenderår kräver att vi flyttar årsmötet. Ordförande och 
kassör diskuterar detta till nästa styrelsemöte. 

FSS lämnar en gåva till Sjöräddningssällskapet Kalmar för Anton Kocks föreläsning, 
styrelsen beslutade att lämna ett bidrag på 1 000 SEK. Kassören ordnar detta. 
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Styrelsen beslutade att teckna alla försäkringar, till fullvärde hos Svenska Sjö enligt det 
förslag som redovisades vid mötet. Komplettering skall ske med spolplattan inklusive 
utrustning om klubben äger denna. 

§ 5. Skansendagen 10 feb 2018 kl: 09:00-14:00 

Programmet: 

Information från styrelsen, sektionernas uppdrag, målsättning, budget 

Sektionerna cirkulerar ett steg för att täppa till det som faller mellan stolarna. 

Välkomstbrev till nya medlemmar, vi ser om vi kan hitta några som kan ta fram ett förslag på 
detta under Skansendagen. 

Lång diskussion om stödmedlem, arbetsplikt, medlemsregister och avgifter. Inga beslut. 
Fortsättning följer på Skansendagen. Lars A kommer ta upp förslag på stödmedlem, 
medlemsavgift. 

Lars A skriver inbjudan till Skansendagen. 

§ 6. Kommunträffen i januari 2018 

Lars A bjuder in. 

V-galler till Y bommar. Swish gästhamnsavgiften. Kodlås duschen. Automat för betalning, 
numrering av platser stämmer ej på västra sidan, Spolplattan ägare av lösningen. Brygga och 
ramp skall byta plats kan kommunen hjälpa oss. Winsch till C55:or.  

§ 7. Sektionerna 

Renoveringen av klubbhuset, deltagare från styrelsen samlas lördag 25 november kl: 10:00 för 
att rensa och tömma lokalen inför målning mm. 

Lars A och Charles tar med släpvagn. 

Lars A skall gå ut med ett Nyhetsbrev i dec, regler för båtuppställningsplatsen, information 
om kodlåset till klubbstugan, renoveringen av klubbstugan, resan till båtmässan. 

§ 8. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte tisdag 19/12 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Lars fixar fika eller något att förtära. 
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§ 9. Övrigt 

Jullunch Smålandsidrotten 6/12, Lars A och Håkan W deltar. 

§ 10. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


