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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

FSS har 299 medlemmar registrerade i IdrottOnLine, varav flera medlemmar är 

passiva och familjemedlemmar. Glädjande för verksamhetsåret är att vi har ett 

ökande antal medlemmar mellan 7-20 år samt ökande antal kvinnor som 

medlemmar. Vi har två anläggningar dels Klubbstugeområdet i norra delen av 

hamnområdet dels en större uppläggningsplats för båtar vid Rökgatan i 

industriområdet. Vi har medlemmar i alla åldrar och av båda könen; 

Ålder 0-6 år 7–12 år  13-20 år 21-40 år 41- år Summa 

Kvinna 2 16 16 16 45 95 

Man 1 24 23 18 138 204 

Summa 3 40 39 34 183 299 

 

Styrelsen  Har haft följande sammansättning;                                                                           

Lars Ankarsand, ordf.  Gunnar Johannesson, sekr,  Charlie Puskaric, kassör. Lotta  

Diegmann,v.ordf, Lars Rydeberg, ledamot. Patrik Hellström  ledamot. Michael 

Kainulainen, ledamot. Björn Fager, ledamot. Lasse Eriksson, ledamot. Ingegerd 

Kristoffersson, suppleant. Håkan Wendel, suppleant. 

Årets verksamhet startades som vanligt med en konferens- o utvecklingsdag på Hotell 

Skansen. Där deltog representanter för våra olika sektioner, c:a 25 personer. 

Styrelsen gav aktuell klubbinformation och våra sektioner planerade för årets 

kommande arbeten. Smålands Idrottsförbund deltog också med information om sin 

verksamhet. Styrelsen har haft 9 st protokollförda sammanträden samt en mängd 

olika kontakter inbördes i olika frågor. Ett stort arbete har nedlagts för firandet av FSS 

50 årsjubiléum, som genomfördes med fullt hus på restaurang Kaj 4. Under hela året 

har genomgångar av medlemsregistret gjorts eftersom det delvis varit inaktuellt. 

Registret måste korrelera med dataregistret Idrott On Line för att vi ska kunna söka 

olika bidrag till vår verksamhet. Medlemsinsatser om 5 tim/medlem har fullgjorts till 

allra största delen. Nämnas kan att de båda arbetsdagarna har samlat ca 25 deltagare 

per gång. Detta har varit mycket värdefullt.  

Anläggning Klubbhuset 

Uthyrningsverksamheten av lokalen är omfattande både från medlemmars som 

privatpersoners håll. Bokningarna sker via vår hemsida www.fssbk.se. Lokalen 

http://www.fssbk.se/


användes även för alla sektioners sammanträden. Styrelsens bedömning är att det är 

dags att modernisera och fräscha upp lokalerna. Detta för vår egen   trevnad och för 

att bli attraktivare som uthyrningslokal. Enligt planen bör sedan utvändig målning 

särskilt gällande fönster ses över under kommande år.                                                    

Bastun 

 Vår bastu användes flitigt på de utannonserade kvällarna. En väl fungerande 

verksamhet för medlemmarna, men som i stor utsträckning även utnyttjas av 

allmänheten. För de som badar, såväl medlemmar som icke medlemmar, har i höst 

införts möjligheten att betala med Swish, utöver som tidigare med kontanter. 

Seglarskolor 

 Seglarskolor har genomförts för såväl ungdomar som för vuxna. Under 2017 har vi 

haft fler ungdomar än någonsin i utbildning. Eftersom detta arbete är klubbens 

framtid är denna verksamhet den högst prioriterade delen och där det är acceptabelt 

att vi inte kan gå med ett ekonomiskt överskott. Andra sektioner får här tillföra av 

sina överskott. Under sommaren avlönades liksom förra året också två väl utbildade 

seglingsinstruktörer, Emilia Herlitz och Axel Englund båda från Vitsgarn Seglarskola i 

Stockholm samt instruktörer och hjälpledare från FSS, Elin Tinnert, Viktor Sjöblom, 

Hugo Rydeberg.  Ungdomsseglarskolan har i år haft Elin och Pontus Tinnert som våra 

egna instruktörer, de har haft hjälpledare genom Lars Rydeberg, Patrik Hellström och 

Jonas Hådding. Vuxen seglarskolan har haft Niclas Christenson som instruktör och 

tillsammans med 5 hjälpledare. Vuxen seglarskolan har arrangerats tillsammans med 

Segelsällskapet Vikingarna i Ölands hamnen. 

Under 2017 har tre instruktörer och hjälpledare genomgått grundläggande 

idrottsledarutbildning, Plattformen. 

Verksamheten har trots ett förhållandevis dåligt ”utbildningsväder” varit mycket 

framgångsrik. Styrelsen vill tacka instruktörer och hjälpledare samt sponsorer som 

gör det möjligt att erbjuda seglarskolor för barn och vuxna.  

      

      

      

      

      

      

      



      

  

Optimistjolle 
Antal 

deltagare Ålder 
Antal 

tillfällen 
Våren onsdagar 13 8-14 år 8 

V 26  Sommarlov 16 
8 -14 

år 10 

V 27 Sommarlov 18 
8 -14 

år 10 

Hösten onsdag 9 8-14 år 12 
Summa 56   40 

        

Vuxenseglarskolan       

Våren 7   9 

        

Totalt 63   49 

Kappseglingar 

Kappseglingar har genomförts i klubbens regi varje måndag, tävlingarna startar i 

början av maj och pågår till och med till slutet av september, med uppehåll för 

semesterperioden i juli. Deltagarantalet varierar upp emot 10 båtar som har varit på 

startfältet. Klubbmästerskap arrangeras årligen, 10 båtar deltog, klubbmästare 2017 

blev Anders Sjöblom, Albin Express. Måndagsseglingarnas vinnare avslöjas vid FSS 

årsmöte, glädjande är att antal deltagare ökat.  

2016 genomfördes seglingar vid 14 tillfällen med totalt 36 deltagare.  

2017 genomfördes seglingar vid 12 tillfällen med totalt 53 deltagare.    

Uppställningsplatsen Rökgatan 

Under året har medlemmar arbetat med den nya norra delen. Området fylls på 

succesivt med flera båtar. Vi klan konstatera att med vår tidigare yta hade vi inte 

kunnat erbjuda vinterplats till alla medlemmar. Nya avtal distribueras succesivt till 

berörda båtägare.  

Sjö- och torrsättning 

Under två dagar på våren och två dagar på hösten har torrsättning resp. sjösättning 

skett av över 62 st av medlemmarnas större båtar i samarbete med kommunen. Vid 

torrsättningen har vi ju numera en miljöcertifierad spolplatta för rengöring av 



båtbottnarna, som FSS ansvarar för. Glädjande nog används den av de flesta 

båtägarna till gagn för miljön. Årlig kontroll av ”miljöutfall” görs och denna har hittills 

visat bra värden. Vi har nu funnit en mycket bra organisation för detta stora 

evenemang. En viss köbildning vid spolplattan kan ej undvikas på hösten, men den 

som ej vill vänta kan spola på söndagen. Eftersom detta berör ett så stort antal båtar 

och tendensen är ökande, kanske vi behöver se över antalet sjö-o 

torrsättningstillfällen dels för att få plats på hamnplan dels för att minska köerna vid 

spolplattan. Styrelsen och medlemmarna har all anledning att rikta ett stort tack till 

de erfarna medlemmar som alltid ställer upp som ledare i denna viktiga 

klubbverksamhet. 

Utbildningar 

I år har FSS ej genomfört några navigationsutbildningar. Tre medlemmar har 

genomgått idrottsledarutbildningen, Plattformen i Smålandsidrotten regi. 

Gästhamnsvärdar 

Gästhamnsansvaret i Färjestadens hamn har åter varit framgångsrikt och medlemmar 

har lagt ner ett stort arbete vid mottagandet av gästande båtar. Detta ger en god 

inkomst till klubben tack vare alla ideella insatser. Prel. siffror visar på 507 gästnätter 

2017 vilket är en minskning från föregående år. Kan förmodligen förklaras med att 

sommarvädret varit sämre och därmed färre båtar varit på längre seglingar. En 

uppskattad nyhet från förra året är att FSS framställt en välkomstfolder med 

information och en enkel kartskiss över centrala Färjestaden med affärer etc 

inprickade. Denna kommer att utvecklas ytterligare inför nästa säsong. 

Båtvårdsgrupp 

Under verksamhetsåret har FSS startat en båtvårdsgrupp som har till uppgift att ta 

hand om klubbens rib båtar, C55:or och optimister. Vi har en ambition att få med fler 

deltagare i gruppen. 

Sponsorarbetet                                                                                                                   

Många avtal är nu löpande i treårsperioder. Ev. kommer några fler sponsorer att 

ansluta till gästhamnsbroschyren inför 2017. Vi tackar våra sponsorer för det stöd de 

bidrar med, detta är ett värdefullt tillskott för verksamheten. 

 

För styrelsen i Färjestadens Segelsällskap 



Lars Ankarsand, ordf. 
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