
Färjestadens Segelsällskap   
832000-3554 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-10-23 

Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lasse Eriksson, Charles Puskaric, Lars 
Rydeberg, Lotta Diegmann, Rickard Holm, och Gunnar Johannesson. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna.  

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Rapporter från resp. sektion och aktiviteter  

Uppställningsplatsen; Lasse rapporterade att, arbetsdagen flöt på bra en hel del blev gjort. 
Lasse skall ta dit slamsugningsbilen och tömma brunnarna till spolplattan. Ett båtvrak har 
äntligen tagits bort från Uppställningsplatsen. Lars A och Charles jagar vidare med den båt 
som kvarstår. Efter upptagningarna framkom att filtren satts igen, behöver vi rengöra mellan 
respektive upptagningsomgång, Lasse följer upp detta. 

Seglarskolan; Lars R rapporterade att den sista omgången med seglarskolor under hösten, där 
vi erbjöd att segla C55:or, tyvärr blåste tre tillfällen bort. Båtarna togs upp och tvättades av. 
Jonas skall serva motorn på Stora Riben, motorn till Lilla Riben ligger fortfarande kvar hos 
Kalmar Marina för reparation, Gunnar bevakar detta. 

Klubbstugan; Arbetet under arbetsdagen sköttes av stugfogden, det fungerade mycket bra, 
mycket blev gjort. 

Bastun; Arbetsdagen städades bastun och det byttes en del trall. 

Torrsättningen; Det fungerade bra. 3:e omgången skötte ”båtägarna från Mörbylånga” själva. 
56 båtar togs upp och 57 lyft genomfördes. Det kommer att krävas två olika priser beroende 
på båtens storlek/tyngd inför nästa år. Mobillyft måste veta vid vilket tillfälle de skall komma 
med den stora kranbilen, alla tyngre båtar skall tas upp vid det tillfället och Mobillyft kräver 
en modets prishöjning för den aktuella kranbilen. 

Ledamöter och ordförande från styrelsen skall bjuda in följande grupper till uppföljningsmöte; 
A) Ansvariga för uthyrning av klubbstuga/bastu kallas till möte, från styrelsen deltar Lars A, 
Charles och Richard, förslagsvis läggs mötet en tisdag, Lars A kallar till mötet. 

B) Ansvariga/deltagare vid torrsättning kallas till möte, från styrelsen deltar Lars A, Björn F 
och Lasse E, Lars A kallar till mötet.  

Styrelsen beslutade att FSS kunde bjuda på lite mat vid dessa möten. 
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Medlemsregistret; Lotta skickar över en lista från IdrottOnLine till Charles, som stämmer av 
aktuella och betalade medlemmar. Städning sker i medlemsregistret enligt uppsatta rutiner. 
Det kommer in en del nya medlemmar till föreningen. 

§ 3. Sjö- och torrsättningsdatum 2019 och sjösättningsfest 

Sjösättning sker 27/4 och 4/5, den senare dagen avslutas med sjösättningsfest, Lars R är 
ansvarig för festen. 

Torrsättning sker 21/9, 5/10 med en reservdag 11/10. 

Utskick skall ske i Nyhetsbrev i god tid, kan kombineras med andra viktiga datum. 

 § 4. Planering årsmötet 

Styrelsen gick igenom vilka val som skall ske på årsmötet. Då Ingegerd Kristoffersson avsagt 
sig sin plats krävs ett fyllnadsval för henne som ledamot.  

Olika tänkbara tips på kandidater till styrelsen och valberedningen diskuterades. Lars A 
framför dessa förslag/tips till Valberedningen. 

Frågan om stödmedlem diskuterades. Styrelsens förslag till årsmötet är att stödmedlem betalar 
150 SEK per år, stödmedlem får endast medlemsinformation. Inga förmåner erbjuds 
stödmedlem och i och med det inget ansvar eller förpliktelse som exv. årlig arbetsinsats. 

Styrelsen kommer ej föreslå höjningar av de avgifter som skall behandlas enligt FSS stadgar, 
årsavgift, avgift för uppställningsplats, avgift sommarplats för båtvagn, årlig arbetsinsats 
avgift då medlem ej utför insats. 

Lars A kontaktar Åke A så han ansvarar för resultat, priser etc. avseende måndagsseglingar, 
KM.  

Lars A administrerar ”Årets utmärkelse”, en person som gjort speciella insatser under året. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds medlemmarna in till en bit mat på Kaj 4. 
Anmälan sker via inbjudan, ansvarig är Rickard. Rickard förser Lars A med en deltagarlista. 
Betalning för maten, 40 SEK per deltagare, betalning erläggs vid ankomst till Kaj 4. Dryck får 
deltagarna bekosta själva 

Thomas Karlsson avslutar programmet med en timmes föreläsning om 6 hamnar i Blekinge 
skärgård. Thomas kan visa bilder, Kaj 4 har projektor, Lars R och Charles tar med filmduk att 
visa på. Styrelsen beslutade att ersätta Thomas för resa och 10 ex av den bok han skrivit om 
olika hamnar. 

Verksamhetsberättelsen behöver uppdateras innan årsmötet. Charlie och Lotta inkommer till 
Lars med exakt medlemsantal och åldersstruktur. Gunnar inkommer med information om 
seglarskolans verksamhet. 
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Charles kontaktar revisorerna för tid att utföra revisionen. 

§ 5. Ekonomi 

Kassören redogjorde för ekonomin, se bilaga. Årsredovisning och resultat och balansräkning 
för det gångna verksamhetsåret godkändes av styrelsen.  

§ 6. Seglarskolan-klubbens båtar 

Klubbens C55:or börjar bli slitna. Styrelsen beslutade att de skall användas till seglarskolorna 
men klarar tyvärr inte av att vi hyr ut dem till medlemmarna, då slitage, kostnader för 
reparationer och arbetsinsatsen blir för ansträngande för klubben/båtvårdsgruppen.  
Rickard tar bort uthyrning av båtar från hemsidan. 

§ 7. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är tisdag 20/11 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 
Lotta fixar fika. 

 
§ 8. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.  

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  

 


