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Protokoll:     estadens              , 2019-03-26 

Deltagare: Lars Ankarsand, Hans Svalberg, Håkan Wendel, Rickard Holm, Lotta 

Diegmann, Björn Fager. 

 

Särskilt inbjuden Therese Möllevi från Smålandsidrotten. 

 

§1.                

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Besök av Smålandsidrotten 

Therese Möllevi presenterade sig och Smålandsidrotten. Hon redogjorde för hur 

Smålandsidrotten kan hjälpa FSS med stöd för de aktiviteter som bedrivs samt utbildningar 

som finns att tillgå. Det betonades vikten av att FSS redovisar aktiviteter och möten till 

Smålandsidrotten. Styrelsen kommer att återkomma till sektionerna med information hur 

redovisningen skall gå till. Från Smålandsidrotten finns Johan Erlandsson att tillgå för 

praktisk utbildning av redovisning med hjälp av IT-stöd. 

Therese önskade en budget från FSS för kommande aktiviteter samt att få komma med i 

utskick från FSS med sin logotyp.  

 

§ 3. Planeringsläget för kommande kurser och PUB-kväll 

 

Kommande PUB-kväll med information från SXK om 24-timmarssegling den 4/4 har fått ca 

10 anmälningar.  

 

Uppstartmöte av utbildningarna kommer att hållas den 16 april kl. 19.00 i klubbstugan. 

Kursledaren Stefan Siwek kommer att presentera kursplanerna och schemaläggningen av 

kurserna.  

 

§ 4. Transporter mm på arbetsdagen lördag 6/4 

 

Lars A tillhandahåller bilsläp som skall användas för transport av material till återvinningen 

på Industrigatan. Dagen avslutas med korvgrillning på uppställningsplatsen. Tid för detta 

meddelas när deltagarna samlats vid Klubbstugan kl 9.00. 

§ 5. Praktiskt och rapporter 

- Anmälningsformulär till sjösättningarna kommer att skickas ut i dagarna. Båtar över 

10 ton hänvisas till sjösättningen lördag 4 maj. 

- Vid sjösättningen 4 maj måste vi samordna oss med Kyrkstafetten som startar kl. 

10.00. Efter möte med Högby IF och kommunen har överenskommelse träffats om att 
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hamnplanen delas med ett staket i öst-västlig riktning jäms med det stora ankaret som 

ligger i södra delen av hamnplanen. 

§ 6. Övriga frågor 

- En reklamplats är ledig på skylten norr om klubbstugan. 

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 23/4 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Lotta fixar fika.  

§ 7. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


