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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2020-03-10
Deltagare: Lars Ankarsand, Hans Svalberg, Lotta Diegmann, Rickard Holm, Björn
Fager, Charles Puskaric, Martin Jältås, Mikael Kainulainen
§ 1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade deltagarna.
Dagordningen godkändes med tillägg för övriga frågor enligt nedan.
§ 2. Arbetsdagen 4 april
Erik Håkansson är ny klubbstugvärd och han kommer att vara med på arbetsdagen.
Vid klubbstugan ska beståndet av parkslide avverkas och läggas i en container som kommer
att placeras ut vid klubbstugan av Mörbylånga kommun.
På Rökgatan ska nya 2 nya gavlar samt förstärkning av taket monteras på tältskjulet där FSS
båtar förvaras. Mikael har i uppdrag att köpa 2 nya gavlar för ca 2500 kr/st samt en
presenning till taket.
§ 3. Kommande temakväll
Till temakvällen den 17/3 är just nu endast 7 anmälda. Därför kommer en påminnelse att
skickas ut. Kvällen handlar om renovering av en klassisk Chris Craft från 1927 samt besök av
representanter från SXK:s Dackekrets.
Nästa temakväll hålls den 21/4 kl 18.00 och handlar om besök på Sjöfartshögskolan och
visning av deras simulator för fartygsnavigering. Vi samlas vid ingång Landgången 4 på
Sjöfartsskolan i Kalmar. Anmälan kommer att skickas ut.
§ 4. Plan för sjösättningsfesten 9 maj
Vi håller festen i Klubbstugan. Lars R beställer förtäring från 4 Kök. Martin levererar från 4
Kök. Charles m fl ordnar drycker och dukning. Anmälan kommer att skickas ut.
§ 5. Uppföljning av ekonomin
Charles föredrog den ekonomiska ställningen nu när nästan halva verksamhetsåret avverkats.
Ställningen är god och prognosen pekar på ett positivt resultat med ca 20000 kr.
Det kvarstår icke betalda avgifter från ett antal medlemmar efter genomgång och påminnelse
kommer att skickas ut till dessa.
Uppföljningen av elförbrukningen på Rökgatan fortgår.
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Bastusektionen arbetar vidare med planerna för utbyggnad av bastun. En projektgrupp med 9
personer har bildats från sektionen för det fortsatta arbetet. Styrelsen är fortsatt positiv och
betalar kostnaden för bygglov. För vidare beslut önskar styrelsen få in en ekonomisk kalkyl
från projektgruppen.
Styrelsen är dock tveksam till en tillfällig placering av 3 huskroppar på uppställningsplatsen
på Rökgatan under byggnadstiden. Lars A diskuterar frågan vidare med Lasse E.
§ 6. Diskussion kring bidragsmöjligheter – Verksamhetsplan
För att förbättra förutsättningarna för bidrag till verksamheten från Mörbylånga Kommun,
RF-Smålandsidrotten m. fl. ska vi arbeta fram en verksamhetsplan som sträcker sig över en
femårsperiod.
Samtliga ledamöter i styrelsen ska till nästa möte fundera på förslag till innehåll i
verksamhetsplanen.
§ 7. Övriga frågor
Uppställningsplatsen på Rökgatan har begränsat med utrymme ledigt och därför uppmanas de
som är intresserade av plats för sin båt att anmäla intresse i god tid före torrsättningarna i höst.
Industrigatan kommer att ha begränsad framkomlighet från vecka 12 fram till sommaren p g a
ledningsarbete, underarbete/-ny beläggning och anläggning av cykelbana.
Anmälan till årets sjösättningar skickas ut i början på april.
Våra C 55:or med vagnar skall lämnas till Jonny Billström för reparationsarbeten. Mikael
ansvarar för detta.
§ 6. Mötets avslutande
Nästa styrelsemöte tisdag 7/4 kl 19.00 i FSS Klubbstuga.
Rickard ordnar fika.
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Björn Fager

Justeras av Lars Ankarsand

