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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-05-14 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lasse Eriksson, Charles Puskaric, Ingegerd Kristoffersson, 
Mikael Kainulainen, Rickard Holm, Lotta Diegmann, Björn Fager och Gunnar Johannesson. 
 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. GDPR  

Rickard H informerade om GDPR och lämnade ut en checklista från RF.  

Rickard H och övriga inventerar vilka system och listor vi har, meddela Rickard vilka vi har 
och använder. Onödiga och gamla listor i exv. Dropbox raderas. 

Vi kommer att informera om GDPR och hur vi hanterar personuppgifter vid årsmötet 
fortsättningsvis varje år. 

Styrelsen beslutar att Rickard H tar ansvaret för att driva arbetet med GDPR. 

§ 3. Sjö- och torrsättning 

Björn F har meddelat att han inte tar huvud- och samordningsansvaret för sjö- och 
torrsättning. Styrelsen beslutar att vi väljer att skapa en organisation med flera olika roller och 
funktioner, se nedan. 

Lars föreslår att man delar upp det, på flera personer. Exempel på delmoment som i 
uppdraget; 

• Några som ansvarar för administration, utskick, anmälningar etc 
• Någon som ansvarar för kontakt med kranbolaget och kommunen 
• Någon ansvarar för samordning av traktorer, spolplatan och kontakten med Boatcenter  
• Någon ansvarar för sjö- och torrsättningen vid kajen samt slinggubbar mm  
• Någon ansvarar för ekonomi, ersättningar och underlag för fakturering mm 

Lars A och Björn träffar Markus som representerar de som bygger den nya hallen. Lars vill få 
in tips från styrelseledamöter för att se vilka som kan hjälpa till. 

Sannolikt kommer det krävas tre tillfällen för upptagning, exklusive de som redan tar upp 
själva. En del har större båtar och det kommer kräva en annan mobilkran. Ett föerslag var att 
boka kranbil för ett tillfälle till så fort det är möjligt. 
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§ 4. Gästhamnen 

Mikael på Kaj 4 tar över uppdraget med gästhamnsvärdskapet. Mikael sponsrar FSS med sin 
insats, mot ersättning för eventuella utlägg. Lars A har ordnat skyltar som hänvisar 
båtgästerna till Kaj 4. Dessa skall finnas på olika språk. Avtalet med kommunen måste sägas 
upp i tid, senast 6 mån före 1 juni 2019.  

Lars A ansvarar för kontakten med Kaj 4. 

Informationen på hemsidan behöver uppdateras, Rickard ansvarar för det. 

§ 5. Båtvårdsgruppen 

Mikael K redogjorde för båtvårdssektionen, massor av arbete har lagts ned på C55:orna samt 
släpen. En hel del arbete har också lagts ned på rib båtarna. Nu är C55:orna väl genomgångna 
och i gott skick.  

Det skall sättas dit ett kapell på en rib samt ett släp skall avregistreras och röd triangel sättas 
dit, det blir ett ”30 släp fortsättningsvis”. Ett roder behöver bytas på en av C55:orna Anders 
Sjöblom har försökt att få en offert från Båths, båtvårdsgruppen följ upp detta med Anders S. 

Styrelsen beslutade att ej byta lager på den vagnen som ej gick igenom besiktningen. Gunnar 
informerar Johnny B om det. 

§ 6. Sponsorgruppen 

Gästhamnsfoldern, några sponsorer har hoppat av, endast en av sponsorerna har betalt. Ia och 
Charles beslutar själva om vi skall ha den eller inte. Kolla med Kaj 4 vad de säher om de 
bolag som annonserar i foldern. 

§ 7. Uppställningsplats - Sommarvagnar 

Lasse informerade om att några nya sommarvagnar har tillkommit. Lasse är lite orolig över att 
det står så många båtar kavar på uppställningsplatsen, det får inte bli någon båtkyrkogård. 
Enligt FSS avtal skall båtägaren få godkänt av styrelsen om båten skall stå kvar sommartid.  

Charles skickar ett krav via rekommenderat brev till Magnific Midget ägaren, som ej betalt 
avgiften.  

§ 8. Ekonomi 

Ekonomin är fortfarande god.  

§ 9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 28/8 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Gunnar fixar fika.  

§ 11. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


