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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-04-24
Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Rickard
Holm, Lars Rydeberg, Charles Puskaric, Håkan Wendel.
§ 1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna.
Dagordningen godkändes.
§ 2. Avstämningar från förra styrelsemötet
Skadeanmälan rib båten, ersättning har erhållits från försäkringsbolaget.
Gästhamnen Mikael på Kaj 4 har erbjudit sig att ta hand om värdskapet i gästhamnen.
Extratjänster Lars A har varit på informationsmöte med Mörbylånga kommun. Slutsats det var
möjligt för föreningar att söka bidrag. Styrelsen beslutade att ej gå vidare med detta.
Bastubryggan Thomas H, som ansvarar för bastun har lovat att bryggan skall vara på plats till
första seglingstillfället som är den 9 maj.
Sponsorbladet avtal är utskickade till sponsorerna, intresset verkar vara svalt. Om en ny folder
skall tryckas får sponsoransvarig och kassör besluta om detta.
Arbetsdagen, 22 medlemmar deltog. Ansvarig för uppställningsplatsen och klubbstugan var
nöjda med det arbete som utfördes.
Stugvärdarna har tillsammans med ordförande har haft ytterligare ett möte och förfinat
stugvärdarnas uppdrag. Det börjar nu fungera bättre efter överlämningen. Lista för säsongen
är upprättad.
Sjösättningsfesten, ca 35 är anmälda hittills, Lars presenterade förslag till meny. Lotta ordnar
dryck mm.
§ 3. Avstämningar i sektionerna
Torr & sjösättning aktiviteten är planera och klar. 19 båtar sjösattes på 1,5 timma, fungerade
perfekt.
Seglarskolor vårens seglarskola för ungdomar startar tisdag 2 maj FSS Klubbstuga.
Vuxenseglarskolan startar onsdag 3 maj SS Vikingarna Stensö Kalmar.
Rickard lyfte frågan angående EU:s GDPR direktiv, Rickard skall informera om detta vid
nästa styrelsemöte.
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Ekonomi, kassören informerade om att klubbens ekonomi är god.
§ 4. Övriga frågor
Besiktning skall ske av C55:ornas släpvagnar, det är körförbud på dem nu.
§ 5. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag 14/5 kl: 20:00 FSS klubbstuga.
Lars A fixar fika.
§ 6. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Björn Fager

Justeras av Lars Ankarsand

