Färjestadens Segelsällskap
832000-3554

Protokoll:

estadens

, 2019-08-27

Deltagare: Lars Ankarsand, Hans Svalberg, Lars Rydeberg, Lasse Eriksson, Lotta
Diegmann, Björn Fager

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna.
Dagordningen godkändes.
§ 2. Ekonomisk redogörelse
Ordföranden redogjorde på uppdrag av kassören för det ekonomiska läget.
Sammanfattningsvis är ekonomin god med ca 100 tkr i kassan och inga förestående stora
investeringar.
§ 3. Information kring höstens kursverksamheter
Hans lämnade följande information:
Just nu pågår utbildning i Förarintyg och Kustskepparintyg. Två träffar har genomförts, 13/8
och 22/8. Kommande träffar är inbokade torsdagar klockan 19 – 21 i klubbstugan 29/8, 5/9,
12/9 samt 19/9. Examination är ännu inte bokad, men gissningsvis under september.
SRC-kursen är avslutad med gott resultat och samtliga anmälda till examinationen klarade sig
och fick sitt SRC-intyg.
Kanalintyg är ännu inte inbokad och beror på intresse och tillgång till kursledare.
§ 4. Höstens torrsättningar
Höstens torrsättningar äger rum lördag 21/9, lördag 5/10 samt fredag 11/10. Utskick av
anmälningsformulär sker i dagarna och sista anmälningsdag är söndag 8/9.
§ 5. Uppställningsplatsen på Rökgatan
På förekommen anledning skall båtskjulen/tälten som är placerade mot grannen i söder flyttas
så att de står 4,5 meter från tomtgränsen i söder. Samling och information för berörda hålls på
platsen lördag 31/8 kl. 10.
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§ 6. Inregistrering av båttrailers
För närvarande är våra båttrailers till C 55-orna inte registrerade. Det uppdrogs åt Lars R att
undersöka alternativ för reparation av vagnarna och registrering så att de kan användas för
längre vägtransporter igen.
§ 7. Rapporter och övriga frågor
-

-

Nya bord har inköpts till klubbstugan.
Spindelbekämpning har utförts vid klubbstugan.
Belysningen till reklamskyltarna är delvis ur funktion. En offert har inkommit men har
inte accepterats ännu. Vi söker alternativ.
De som blivit medlemmar senaste året kommer att bjudas in till möte i klubbstugan för
information om klubbens verksamhet.
Smålandsidrottens IT-expert ska bjudas in till nästa styrelsemöte för att informera om
sätten för oss att lämna information om deltagare i aktiviteter. Denna rapportering är
viktig då Smålandsidrotten står för vissa kostnader vid utbildningar och möten.
Lars R tog upp frågan om ny brygga då den befintliga inte är praktisk för
seglarskolorna.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till Gunnar Johannesson och alla som ställt upp
och gjort ett fantastiskt jobb med årets seglarskolor. Det betyder väldigt mycket för
bilden av FSS verksamhet utåt och det har märkts inte minst genom intresset från
media.

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte tisdag 24/9 kl: 19:00 FSS klubbstuga.
Lars R ordnar fika.
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Björn Fager

Justeras av Lars Ankarsand

