
Färjestadens Segelsällskap   
832000-3554 
 

Protokoll:     estadens              , 2019-02-12 

Deltagare: Lars Ankarsand, Charles Puskaric, Hans Svalberg, Rickard Holm, Lasse 

Eriksson, Håkan Wendel, Mikael Kainulainen, Lars Rydeberg, Björn Fager. 

Adjungerad: Thomas Henriksson 

Särskilt inbjudna från Mörbylånga kommun, se § 2.  

 

§1.                

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Särskilt välkomnande av representanter för Mörbylånga kommun 

Matheus Tholin, Anna-Kajsa Arnesson, Daniel Jonsson, Per-Olof Johansson, Marie-Christine 

Svensson. 

 

Följande frågor diskuterades: 

- Planprogrammet för Färjestaden, förslag i april till fullmäktige, därefter detaljplaner. 

- FSS båttransporter till och från hamnplanen och särskilt skicket på Industrigatan 

vilken ska åtgärdas under året. 

- Uppställningsplatsen och ev. utökning. 

- Problem då sjösättningen 4 maj och Kyrkstafetten sammanfaller. Möte ska hållas med 

Kommunen, FSS och Högby IF. 

- Underhåll av båtbryggorna. 

- Service av mastkranen. 

- Uppdatering av Gästhamnsguiden. 

- Ny placering av Färjan Dessi vid Kaj4. Berörda båtägare får nya platser, placeringen 

kan skapa problem för de båtägare som ska ha sina platser kvar vid Kaj4. Kommunen 

återkopplar till FSS. 

- FSS platser i Norra hamnen. 

- Gästhamnen i kommunens regi. FSS ställer upp med svar på frågor. 

- Ansökan om aktivitetsstöd lämnas in senast 25 februari. 

- Ordföranden tackade för ett givande möte 

 

§ 3. Bastuverksamheten i klubbens regi 

 

Thomas Henriksson som är sektionsansvarig för bastun framförde önskemål om utvidgning av 

bastun med omklädningsrum och duschar. Frågan hänvisades för genomgång av 

bastusektionen som ska återkomma med konkret förslag om åtgärder till styrelsen. Därefter 

behandlas frågan i styrelsen. 
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§ 4. Utbildningsfrågor 

 

Hans presenterade en plan för kommande utbildningar som vi ska gå vidare med när svaren på 

den uteliggande enkäten är sammanställda. Tänkbara kurser är Förarintyg, Kustskepparintyg, 

Kanalintyg, SRC och Seglarintyg 1,2,3. Stefan Siwek ställer upp som kursledare. 

 

Vidare kommer vi till en kommande PUB-kväll att bjuda in representanter för SXK Blekinge- 

och Dackekretsen för information om 24-timmarssegling. 

 

§ 5. Gensvar på utsänd medlemsenkät 

Till dags dato har 47 medlemmar besvarat enkäten. Sista svarsdag är den 17 februari. 

§ 6. Gensvar på utskickade räkningar 

Kassören informerade om ej betalda räkningar för uppställningsplatsen m fl. 

§ 7. Försäljning av begagnat 

I nyhetsbrev har informerats om två kanoter som varit till salu. Dessa är nu sålda. 

§ 8. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 5/3 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Rickard fixar fika.  

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


