
Styrelsemöte i FSS 2021-02-09 

Närvarande 
● Lars Rydeberg 

● Sara Lövström 

● Lasse Eriksson 

● Rickard Holm 

● Jonas Hådding 

● Charles Puskaric 

● Fredrik Gustavson 

● Thomas Henriksson 

● Hans Svalberg 

Mötets öppnande 
● Sara Lövström förklarade mötet öppnat. 

Beslut om dagordning 
● Beslöt styrelsen godkänna dagordningen, som denna gång begränsats pga det årliga mötet med 

kommunen före styrelsemötet. 

Sammanfattning av mötet med kommunen 
● Sammanfattningsvis ett positivt möte med kommunen, vilka avsatt medel och planerar för insatser i 

Färjestadens hamn under 2021 och 2022. 

● Se vidare noteringar från mötet med kommunen i särskild bilaga till detta protokoll. Av dessa noteringar 
framgår även ett antal punkter som styrelsen har anledning att särskilt följa upp. 

Tema: Seglingsverksamheten 
● Rickard Holm informerade om att man avser att behålla bansträckningen för "måndagsseglingarna". 

Vidare att dessa seglingar genomförs på söndagar under september. 

● Ny tidpunkt för KM är 2021-08-14. 

● Punkten Seglingsverksamheten tas upp igen vid senare tillfälle... 

Informationspunkter 

Aktivitetslistor ny rutin 
● Karin ansvarar fortsättningsvis för inregistrering av aktivitetslistor men underlagen måste komma från 

övriga i styrelsen. Alla i styrelsen ansvarar för att deras sektioners möten rapporteras till Karin enligt 

gällande rutin. Hans rapporterar styrelsemötena. För de möten som varit hittills i år har Sara 



rapporterat alla som hon deltagit på förutom styrelsemöten som Hans rapporterat. Övriga i styrelsen 

måste komplettera med rapport till Karin på möten därutöver.  

Dataskydd 
● Sara uppmanar alla att lägga in maillistor i utskick som dold/hemlig. En anpassning till GDPR. Man kan 

med fördel skriva inledningsvis i mailet vilken grupp som får utskicket, tex alla i en sektion.      

Övriga frågor 

Aktuellt från sektionerna 
● Admin 

● Medlemsavgifter och platser på reklamtavlan har nu utfakturerats(något tidigare än vanligt, för 
att förbättra likviditeten). 

● Seglarskolor 

● Mycket redan bokat och prognosen pekar på full beläggning. 

● Diskussion om anställningsavtal är pågående. 

● Utbildning 

● Inga aktiviteter pga pandemin. 

● Klubbstuga/bastu 

● Bör kollas att allt är i ordning, värmen på etc.(KLART) 

● Byte batteri i kodlås.(KLART) 

● Uppställningsplatsen 

● Har besökts av delar av styrelsen sedan föregående möte. 

● Vi väntar svar på rekommenderat brev från ägaren till "vraket" på uppställningsplatsen. Nästa 
åtgärd troligen hänvändelse till Kronofogdemyndigheten(Charlie). 

● Torr/sjösättning 

● Sonderande mail gått ut för att hitta frivilliga som kan hjälpa till med sjösättningarna. 

● Kappsegling(Se Tema: Seglingsverksamheten) 

● Båtvård(Ingen aktivitet ännu pga vintersäsongen) 

Material till Nyhetsbrev 

● Alla är välkomna att lämna förslag till Sara. 

● Vi bör här informera om att ledig plats finns att hyra på vår reklamtavla, om det inte hinner lösas innan 
brevet ska ut härnäst. 

● Beslöts att Charlie skickar mail med reklamplatsens måttuppgifter till Thomas och övriga i styrelsen. 

Saras förslag 
● Ref. till Saras utskick var styrelsen positiv och beslutades att gå vidare enligt förslaget. 

● Beslöts att lägga in i kalendern och senare till hemsida/nyhetsbrev. 

Klubbstugan/bastun 

● Diskuterades möjligheterna till begränsad uthyrning av bastu och klubbstuga. 



● Beslöt styrelsen att avvakta med ytterligare beslut i frågan tills vi vet om vi får kompensation för 
uteblivna intäkter från Riksidrottsförbundet. Charlie bevakar detta och kollar även regelverket. 

Nästa möte 

Nästa möte: Tisdagen den 9:e mars 2021 klockan 19:00-c:a 21:00 

Plats: digitalt om inget annat meddelas 

Kallelse med förslag till dagordning distribueras innan mötet. 

  

På agendan bl.a. 

● Enkätfrågor Strategimöte 

● Göra-listor 

● Sjö/Torrsättning 

● Uppföljning noteringar från kommunmöte 

● Seglingsverksamheten 

● Ev. uthyrning av bastun. 

Mötets avslutande 
● Förklarade Sara mötet avslutat. 

 

Färjestaden 2021-02-23 

 

Hans Svalberg Sara Lövström 

Sekreterare ordförande 

 

 


