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Protokoll:     estadens              , 2019-11-26 

Deltagare: Lars Ankarsand, Martin Jältås, Charles Puskaric, Hans Svalberg, Lars 

Rydeberg, Lotta Diegmann, Karin Reimers, Lasse Eriksson, Rickard Holm, Björn Fager  

                    

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna           . Karin Reimers och 

Martin Jältås nya i styrelsen presenterade sig, övriga styrelsen presenterade sig. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Konstituering av styrelsen och firmatecknare  

Följande val gjordes: Vice ordförande Lotta Diegmann, kassör Charles Puskaric, sekreterare 

Björn Fager. Firmatecknare: Kassören Charles Puskaric och ordförande Lars Ankarsand var 

och en för sig. 

§ 3. Medlemsmatrikeln och medlemsinsatser 2019 

En arbetsgrupp bestående av Lars A, Lotta, Charles och Björn har gått igenom 

medlemsmatrikeln som nu består av 167 betalande medlemmar. 

Efter genomgång av medlemmarnas utförda medlemsinsatser saknas några och dessa kommer 

att debiteras beslutad avgift. 

§ 4. Kalendariet för 2020 

Genomgång av datum: 

Vissa justeringar gjordes.  

Datum för seglarskolorna saknas fortfarande då det inte är klart med funktionärer ännu. 

Utskickat upprop har ännu inte givit önskat resultat. 

Publicering på hemsidan sker när samtliga datum är klara. 

§ 5. Förslag på nya aktiviteter 

- Utbyggnad av bastu. Thomas H 

- Temakvällar. Hans 

- Välkomstbrev till nya medlemmar. Charles 

- Skrotbåt på uppställningsplatsen. Lars A, Charles, Hans 

- Komplettering av sponsorskylt. Lars R 

- Måndagsseglingarna. Gastbank. Rickard 
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§ 6. Nystart av olika kurser 

Inget är klart med årets kurser. Hans håller på med förberedelser och undersöker 

möjligheterna för Stefan Siwek att ställa upp som lärare. 

§ 7. Inbjuda till jullunch med Smålandsidrotten 

Lars A och Charles representerar FSS vid jullunchen hos Smålandsidrotten. 

§ 8. Övriga frågor 

- Rickard undersöker elavtalen för uppställningsplatsen och klubbstugan. 

- Efter en städning och rensning av handlingar som förvarats i arkivskåpet i klubbstugan 

har Charles har samlat administrativt material i form av avtal mm för FSS i en separat 

pärm som förvaras i arkivskåpet.  

- Hyresvärdarna Siv och Sandra kommer att uppmärksammas för sitt idoga arbete med 

uthyrning av klubbstugan.  

  

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


