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                                             , 2018-11-09 

                     och fastställande av röstlängd  

Ordförande Lars Ankarsand                                              .  

Ordförande redogjorde för röstlängdsförfarandet, årsmötet godkände det.  

§ 2.                 utlysande 

          utlysts genom kallelse via mail till medlemmarna vid två tillfällen och annonserats 

på klubbens hemsida.                                utlysts stadgeenligt. 

§ 3                               

F                                                 med tillägg för övriga frågor.  

§ 4                                               

               Lars Ankarsand till                Björn Fager till sekreterare.  

§ 5                            

            lutade           Ingemo Frid och Per Malmqvist att tillsammans med            

justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare för mötet. 

§ 6. Styrelsens och                                    för senaste verksamhetsåret 

V                      har publicerats på klubbens hemsida innan årsmötet med uppmaning 

att läsas igenom före årsmötet och ställa eventuella frågor vid årsmötet. Årsmötet beslutade 

att verksamhetsberättelsen inte behövde läsas upp på årsmötet.  

Ordföranden berättade om klubbens uppdrag i gästhamnen. Inför öppningen av gästhamnen 

hade endast fyra medlemmar anmält intresse att vara värdar. Vid förfrågan ställde därför 

Restaurang Kaj 4 upp och tog emot gästhamnsavgiften från gästande båtar. På grund av det 

bristande intresset från medlemmarna för uppdrag i gästhamnen har styrelsen därför sagt upp 

avtalet med Mörbylånga kommun till nästa säsong.  

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för räkenskapsåret 

Kassören redogjorde för balans- och resultaträkning och besvarade frågor från medlemmarna. 

 



Färjestadens Segelsällskap   

832000-3554 

§ 8                           över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret 

Revisorn Johan Ericson          revisionsberättelsen för verksamhetsåret och tillstyrkte 

ansvarsfrihet för styrelsen, se bilaga.  

 9. Fastställande av balans och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen, se bilaga 

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser 

         beslutade i enl                               att bevilja styrelsens ledamöter 

                r d                         . 

§ 11. Val för kommande verksamhetsår 

Till ordförande för ett år valdes, Lars Ankarsand 

Till ordinarie ledamöter för ett år valdes Håkan Wendel och Rickard Holm efter avgående 

ledamöterna Ingegerd Kristoffersson och Gunnar Johannesson  

Till ordinarie ledamöter för två år valdes, Lotta Diegmann, Björn Fager, Lars Rydeberg samt 

Mikael Kainulainen. 

Till styrelsesuppleant för två år valdes Hans Svalberg. Inga ytterligare förslag framkom. 

§ 12. Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Jan-Åke Lindgren och Johan Ericson. 

§ 13. Val till Valberedning. 

Till valberedningen valdes, Per Malmqvist. Inga ytterligare förslag framkom.   

§ 14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.  

A. Medlemsavgift  

         beslutade att medlems                              , 300 SEK/familj.  

B. U                     

                  efter antalet kvadratmeter som båtägaren utnyttjar, pris per kvadratmeter 

beslutades till 30 SEK. Lägsta belopp oförändrat, d.v.s. per båt 500 SEK.  

Avgiften för sommaruppläggning av båtvagnar, lämnas oförändrad, d.v.s. 300 SEK per vagn.  
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Avgift för utebliven arbetsinsats, lämnas oförändrad, d.v.s. 600 SEK per 

C. Stödmedlem 

Styrelsens förslag till att införa en medlemsform kallad stödmedlem behandlades på 

föregående årsmöte och styrelsen fick i uppdrag att utforma vad som ska gälla för en 

stödmedlem. Styrelsens förslag lyder: 

Stödmedlem är en medlem som, efter godkännande av styrelsen, vill stödja vår verksamhet 

men som ej längre är aktiv i sitt båtliv. Stödmedlemmen får all klubbinformation men har i 

övrigt inget ansvar, inga klubbförmåner och ej heller rösträtt. Stödmedlem betalar halv 

medlemsavgift. 

Årsmötet beslutade införa stödmedlemskap i enlighet med förslaget. 

§ 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Fastställandet av budget hänskjuts, enligt tradition till klubbens planeringsdagar i februari 

2019. 

§ 16. Övriga frågor 

A. Prisutdelningar och avtackningar. 

Prisutdelningar genomfördes av Åke Andreasson. 

Årets måndagsseglare 2018: Nominering Årets Rookie 

 Den nominerade kom in i klubben med en passion och nyfikenhet med mottot -ingenting är 

omöjligt det löser sig-. Köpte en segelbåt i norra delen av Kalmar Län, hade aldrig seglat, men 

seglade hem båten själv och började kappsegla. Den nominerade har det högsta antalet 

genomförda måndagskappseglingar och oavsett väder så har den nominerade kappseglat 

ensam. 

Vinnare av måndagsseglingar är Christer Åstrand 

Klubbmästare vid KM 2018 blev Håkan Dahlgren med en First 34.7. 

Avtackningar och uttryck för uppskattning genomfördes av Lars Ankarsand 

Gunnar Johannesson avtackades efter alla förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet och i 

klubbens seglarskolor.  

Ingegerd Kristoffersson avtackades för sina insatser och framförallt för arbetet med 

renoveringen av klubbstugan. 
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Varken Gunnar eller Ingegerd var närvarande vid årsmötet varför de kommer att erhålla ett 

litet på bevis på uppskattning vid senare tillfälle. 

Som ett bevis på uppskattning för sina insatser vid i stort sett klubbens samtliga sjö- och 

torrsättningar under flera år kommer Ola Andersson att erhålla en liten minnessak. 

B. Övrigt 

Önskemål framkom om att berörda medlemmar informeras när låsbyte och byte av koder på 

lås görs. 

Synpunkter framfördes om skicket på klubbens C 55:or. De är i vissa delar hårt slitna och det 

framfördes att de som använder dem bör också lämna dem i samma skick som när de togs i 

bruk. Det informerades om att styrelsen redan beslutat att båtarna inte ska användas annat än i 

klubbens egna seglarskolor framöver.  

§ 17. Avslutning  

           tackade för förtroendet och för att han valts om inför 2019. Han tackade styrelsen 

och medlemmarna                              .  

Därmed förklarades årsmötet avslutat. 

Thomas Karlsson föreläste efter årsmötet på ett fängslande sätt om Smultronställen i 

Blekinges skärgård. Böcker om denna skärgård finns att köpa från FSS. 

Vid protokollet 

________________________________________________ 

Björn Fager sekreterare 

Justeras  

________________________________________________ 

Ingemo Frid 

________________________________________________ 

Per Malmqvist 

________________________________________________ 

Lars Ankarsand ordförande 
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