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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2019-04-23 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Rickard Holm, Mikael 

Kainulainen, Lars Rydeberg, Hans Svalberg, Håkan Wendel, Björn Fager. 

 

§1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes med tillägg § 4.  

§ 2. Ekonomin inför sommarsäsongen 

- Ekonomin är god enligt uppgift från kassören. 

- Beslutades att ge Hans och Charlie i uppdrag att inköpa ny projektor till till 

klubbstugan för upp till 7000 kr. 

- Beslutades inköpa 6 stycken nya extrabord till klubbstugan från IKEA för ca 2100 kr. 

- Beslutades inköpa motorstöd på hjul för nya motorn till lilla rib-båten. 

§ 3. Planerade kurser/kursstarter 

 

Vid uppstartsmötet bestämdes att utbildningen för förarintyg börjar 7/5 med fortsättning till 

hösten med kustskepparintyg. Utbildningen för SRC startar 24/4 följt av kanalintyg. 

Kursledaren Stefan Siwek köper in kurslitteratur. 

Smålandsidrotten betalar arvodet för kursledningen.  

 

§ 4. Sjösättningsläget/Sjösättningsfesten 

 

- Antal anmälda båtar till vårens sjösättningar är 23 den 27/4 samt 24 den 4/5. 

- Beslutades att FSS i fortsättningen inte sjö- eller torrsätter båtar tyngre än 16 ton. 

- Beslutades påminna om sjösättningsfesten med sista anmälningsdag 28/4. 

§ 5. Klubbstugan 

- Beslutades att införa stopptid för verksamhet i klubbstugan efter kl. 01.00 vilket 

innebär att det ska vara slut och tyst efter detta klockslag. Hyresgästerna kommer att 

informeras om detta i bekräftelsebrevet som skickas efter bokning av klubbstugan.  

- Nytt kodlås är installerat efter en tids bekymmer med funktionen på det gamla.  

- Koden för uthyrning är ändrad. 

§ 6. Rapporter 

- Arbetsdagen fungerade enligt plan både vid klubbstugan och på uppställningsplatsen 

på Rökgatan. 
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- Aktivitetslistor ska upprättas för alla aktiviteter. Ledaren för aktiviteten är ansvarig för 

detta. Detta är viktigt då det medför att Smålandsidrotten kan stå för vissa kostnader, t 

ex vid utbildningar. 

§ 7. Övriga frågor 

Informationen från FSS till medlemmar och andra intresserade ska fortsätta som 

tidigare via e-post. 

§ 8. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 14/5 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Lars A ordnar fika.  

§ 7. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


