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Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Kassörsredovisning över budgetläget 

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen med en genomgång av resultatrapport 

per den 22/9. Beräknat resultat är ca 7 000 kr jämfört med ca 1000 kr motsvarande period 

2018. Kassan uppgår till ca 94 000 kr.  

§ 3. Informationsträff med nya medlemmar 

Nya medlemmar kommer att bjudas in till en informationsträff om FSS verksamhet onsdag 

23/10. Lars A skriver inbjudan. 

§ 4. Reparationer/inköp 

- Reklamtavlan 

Kassören har haft några samtal från sponsorer som är med på reklamtavlan. Beslutades 

att samtliga sponsorer skall få del av FSS:s utskick av medlemsinformation för visa 

vilka aktiviteter vi har i klubben. 

Vid mötet med representanter för kommunen i januari kommer problemet med 

igenväxningen som gör att reklamtavlan delvis är skymd från Brovägen att diskuteras. 

Arbete pågår med offerter för ny belysning till reklamtavlan.  

- Bastun  

Beslutades att inköpa nytt vedeldningsaggregat. 

- Kaffemaskin 

Beslutades att inköpa ny kaffemaskin med högre kapacitet än den gamla. 
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§ 5. Uppställningsplatsen på Rökgatan 

Båtskjulen/tälten har nu flyttats enligt vad som rapporterats i föregående protokoll. 

”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.” 

§ 6. Arbetsdagen 19 oktober 

Åtgärder på arbetsdagen diskuterades. Vi försöker bl a få maskinhjälp till upptagningen av 

bryggan vid bastun.  

§ 7. Förberedelser inför årsmötet 8 november 

- Framtagande av verksamhetsberättelse 

- Inbjudan av föreläsare 

- Enklare förtäring  

- Mötet hålls i klubbstugan 

§ 9. Rapporter och övriga frågor 

- Examination för pågående kurser är bokad till 26/10. 

- Med hänvisning till § 5. ovan skall 4,5 metersgränsen märkas ut. 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 22/10 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Hans ordnar fika. 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


