
Färjestadens Segelsällskap   okt-2018 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-18. 

FSS har c:a 250 medlemmar fördelade på c:a 170 medlemsskap. Under året har 

17 st nya medlemmar kunnat hälsas välkomna. 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; 

Styrelsen  Har haft följande sammansättning;                                                                           

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

Lotta  Diegmann,v.ordf, Lars Rydeberg, ledamot. Michael Kainulainen, ledamot. 

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

ledamot. Håkan Wendel, suppleant. Rikard Holm, suppleant. 

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

Hotell Skansen. Styrelsen gav aktuell klubbinformation och våra sektioner 

planerade för årets pågående och kommande arbeten. Styrelsen har haft 10 st 

protokollförda sammanträden samt, som vanligt, en mängd olika kontakter 

inbördes i olika frågor. Ett stort arbete har nedlagts på en invändig total 

renovering av klubbhusets inredning med b.l.a. ett helt nytt kök. Under hösten 

har ytterligare en genomgång av medlemsregistret gjorts eftersom det behöver 

vara aktuellt. Registret måste korrelera med dataregistret Idrott On Line, för att 

vi ska kunna söka olika bidrag till vår verksamhet på rätt sätt.  

Anläggning Klubbhuset 
Uthyrningsverksamheten av lokalen är omfattande både från medlemmars som 

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

användes även för sektionernas möten. Våra stuguthyrare gör här en närmast 

heroisk insats som vi uppskattar å det varmaste. Enligt planen bör  utvändig 

målning särskilt gällande fönster ses över under 2018-19.        

http://www.fssbk.se/


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

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

allmänheten. På höstens arbetsdag har en hel del gammal trall ersatts med nytt 

Seglarskolor 
 Seglarskolor har genomförts för såväl ungdomar som för vuxna. Under 2018 

har vi haft något färre ungdomar än 2017 i utbildning. Under vårens 

fortsättningskurs med enbart deltagare från Mörbylånga kommun. Antalet 

deltagare var 13 stycken, vid 8 tillfällen mellan klockan 18:00-21:00. 

Vuxenseglarskolan hade totalt 13 deltagare och vi träffades vid 10 olika 

tillfällen. Deltagarna var mellan 15 till 63 år gamla. 

Sommarlovsseglarskolan genomfördes lite senare då vi vill testa att få lite 

varmare i vattnet. Vi startade V 26 med en grupp på fm från klockan 09:00-

12:00 och ytterligare en grupp mellan klockan 14:00-17:00, seglarskolan pågick 

under 5 dagar och totalt var det 16 deltager den veckan. Vi fortsatte V 27 med 

samma upplägg, två grupper och totalt var det 18 deltagare den veckan. 

Under höstens fortsättningskurs hade vi 9 deltagare det försvann några 

tillfällen på grund av för tufft väder. För första gången erbjöd vi deltagran 

enbart att segla C55:orna, då detta var en fortsättningskurs  och vi vill locka 

dem med nya utmaningar.  

Eftersom detta arbete är så viktigt för klubbens framtid tillväxt ser vi vikten av 

en fortsatt ungdomsverksamhet. Seglarskolorna är självfinansierade genom 

deltagaravgifter, riktade sponsorintäkter specialdestinerade för seglarskolorna 

och statliga och kommunala bidrag, utan ungdomsverksamhet skulle klubben 

inte få dessa bidrag.  

Under sommaren avlönades våra välutbildade seglingsinstruktörer, Elin Tinnert 

från FSS Färjestadens Segelsällskap och Anna Lingström från SS Vikingarna. 

Hjälpledare har Hugo Rydeberg och Lucas Tinnert varit, två ungdomar som vi 

hoppas kan gå vidare och utbilda sig till instruktörer på sikt. Vuxna hjälpledare 

för ungdomsverksamheten har varit Lars Rydeberg och Patrik Hellström.  



Instruktör för vuxenseglarskolan var Emma Birgersson Sjöbefälsskolan Kalmar. I 

vuxen seglarskolan har haft 3 hjälpledare. Vuxen seglarskolan har arrangerats 

tillsammans med Segelsällskapet Vikingarna i Kalmar. Hjälpledare från FSS har 

varit Kenta Olofsson. 

Under 2018 har vi inte genomfört några utbildningar, en instruktör skall gå en 

fortsättningskurs i ledarskapsutbildning i slutet av 2018. Verksamheten har 

varit framgångsrik, med lyckade resultat och mycket positiv feed-back från 

deltagare och föräldrar. Utmaningen inför kommande år är ledare och 

framförallt vuxna hjälpledare, vi har också behov av att förstärka vår 

organisatoriska resurs, som genomför marknadsföring, kontrakterar 

instruktörer, administrerar deltagarna. 

Styrelsen vill tacka instruktörer och hjälpledare samt sponsorer, Ölands 

Sparbank som gör det möjligt för oss att erbjuda seglarskolor i regionen för 

barn och vuxna. Ett stort tack till vår kassör Charles Puskaric som hanterat 

deltagaravgifter och Lotta Diegmann som hjälpt till med medlemsregistret.  

Antal deltagare i seglarskolan 2018, samt antal aktivitetstillfällen  

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   4 

 

 

 



 Kappseglingar 

Kappseglingar har genomförts i klubbens regi under 14 måndagar, tävlingarna 

startar i början av maj och pågår till och med till slutet av september, med 

uppehåll för semesterperioden i juli. Denna sommar har 75 starter gjorts vilket 

innebär 5,3 båtar i snitt per startfält. Klubbmästerskap arrangeras årligen i 

september. Klubbmästare 2018 blev Håkan Dahlberg med sin First 34,7 

Måndagsseglingarnas vinnare avslöjas traditionsenligt vid årsmötet. 

Uppställningsplatsen Rökgatan 
Vårt område, både gamla delen och den nya, fylls på succesivt med flera båtar. 

Vi kan konstatera att med vår tidigare yta hade vi inte kunnat erbjuda 

vinterplats till alla medlemmar. Nya avtal distribueras succesivt till berörda 

båtägare. Eftersom många nya medlemmar har tillkommit har vi nu bara en 

handfull platser lediga. 

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

torrsättning skett av ett 60-tal av medlemmarnas större båtar. Vid 

torrsättningen har vi ju numera en miljöcertifierad spolplatta med hetvatten 

för rengöring av båtbottnarna, som FSS ansvarar för. Glädjande nog används 

den av de flesta båtägarna till gagn för miljön. En viss köbildning vid spolplattan 

kan  ej undvikas på hösten, men den som ej vill vänta, kan spola dagen efter 

torrsättning. 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 mycket få utbildningar men dessdå flera klubbaktiviteter genomförts. 

Segelutbildningarna redovisas separat. 



 

Gästhamnsvärdar 
Gästhamnsansvaret i Färjestadens hamn har visat sig allt svårare att kunna 

effektuera enligt avtalet med kommunen. De flesta medlemmarna är ju, helt 

naturligt, ute på sjön under gästhamnens servicedatumen. Endast några 

stycken anmälde sig för att ”tjänstgöra”. Detta gjorde att styrelsen fick hitta en 

annan lösning för att uppfylla klubbens förpliktelser denna sommar. Efter 

kontakter med Kaj 4, åtog de sig att ta hand om betalningsuppgiften. Detta 

räddade situationen för oss och vi lyckades på detta sätt upprätthålla servicen 

till båtgästerna. Ett större antal gästnätter kvitterades, inalles 518 st vilket är en 

ökning med ett 30-tal mot föregående år. En analys inför framtiden visar att 

FSS ej längre kan åtaga sig ansvaret för gästhamnen och därför har vi nu sagt 

upp avtalet med kommunen. 

Sponsorarbetet                                                                                       

Många avtal är nu löpande i treårsperioder. Våra kontakter med våra sponsorer 

är goda. 
 

Ekonomi  

Vår ekonomiska ställning är god trots renoveringen av klubbhuset om c:a 85 tkr 

Därför ser styrelsen ingen anledning till att höja vår blygsamma medlemsavgift. 

Däremot kommer sjö-o-torrsättningarna säkerligen att behöva höjas. 

Förhandlingar om detta pågår. 

 

För styrelsen i Färjestadens Segelsällskap                        

Lars Ankarsand, ordf. 


