Styrelsemöte i FSS 2021-03-09
Närvarande


Sara Lövström



Jonas Hådding



Hans Svalberg



Karin Reimers



Lars Rydeberg



Lasse Eriksson



Rickard Holm



Charles Puskaric



Fredrik Gustavson



Martin Jältås

1. Mötets öppnande


Sara Lövström förklarade mötet öppnat.

2. Beslut om dagordning


Beslöt styrelsen godkänna dagordningen.

3. Uppföljning av noteringar från kommunmöte 2021-02-09
Styrelsens uppfattning: ett positivt möte med kommunen, vilka avsatt medel och planerar för insatser i
Färjestadens hamn under 2021 och 2022.
Följande punkter beslöt styrelsen skall följas upp:


Sara kontaktar kommunen för att erhålla hamnritningar före sommaren. I samråd med kommunen
planeras fortsatta åtgärder och kontakter(inventering av båtar/båtplatser, utformning av bryggor t.ex.)



Fredrik kontaktar kommunen och driver frågan om temporära P-tillstånd och skyltning avseende
upptagning av båtar. Rutin för hämtning/återlämning av P-tillstånd skall tas fram när det blir aktuellt.



Thomas ansvarar för relevanta åtgärder och kommunkontakter för bekämpning av parkslide efter
behov.



Jonas arbetar vidare med ev. grusning vid farthinder på Storgatan i samband med
sjösättningar/upptagningar.



Föreslogs att karta över hamndjup lokaliseras och sätts upp på klubbens anslagstavla.

4. Samråd planförslag - Detaljplan för Färjestaden
Diskuterades kommunens förslag och identifierades FSS prioriterade behov.


Beslöts att fråga om kommunens tankar om åtgärder som skyddar mot havsnivåhöjning m.fl.punkter
skall tas upp i FSS svar.



Beslöts att Hasse skissar på ett svar och mailar Sara för vidare åtgärd i god tid innan våra synpunkter
skall vara inne.

5. Aktuellt från sektionerna
Admin


LOK/Aktivitetsstöd - inget nytt att rapportera



Alla bidrag som sökts har godkänts och inkommit, inkl. ett oväntat bidrag om 1000:- från kommunen.



Likviditeten är god, med kassa på 180.000 just nu.



Förslag restes om att ledig sponsorplats skall täckas med skylt som informerar om att platsen finns att
hyra + kontaktuppgifter till FSS. Charlie tar detta vidare och kommer även att följa upp sponsorernas
betalningar.

Seglarskolan


Anmälningsläget är gott.



23 anmälningar på Barn/Ungdom och 20 anmälningar för Vuxenseglarskolan. Charlie påminner de som
inte betalat.



Distansutbildning för ledare planeras.



Anställningsavtal underskrivna och utdrag från polisen har inkommit.

Klubbsstuga/bastu


Beslöt styrelsen efter diskussion att


FSS håller fortsatt stängt tills vidare



Rickard ser till att kalenderbokningar endast kan göras fr.o.m. 2021-09-01 med möjlighet att
tidigarelägga bokningar om Covid-rekommendationer ändras i positiv riktning.



Sara informerar de som berörs av detta och de som bokat tider före 1/9 kontaktas.

Uppställningsplatsen


Lasse tar möte med kommunen nästa vecka angående deras miljöansökan för spolplatta.



Lasse arbetar med göralista och mailar ut när den är klar. Inga akuta aktiviteter finns just nu.

Torr - och sjösättning


Kran bokad, mer information kommer vid nästa styrelsemöte.

Kappsegling


FB-grupp har skapats: "FSS kappsegling". Alla intresserade uppmanas att ansluta sig till gruppen.

Utbildning


Hasse har kontaktat Sjösportskolan och FSS kan få 20% rabatt på distanskurs för Förarintyg via egen
rabattkod "FSS".



Ytterligare leverantörer finns för intygskurser på distans t.ex. Svenska Seglarförbundet(just nu
erbjudande om 20%) och Navigationsskolan.



Beslöts att Hasse arbetar vidare och tar fram förslag till medlemsinformation att lägga ut på vår hemsida
med syftet att FSS ska kunna erbjuda intygsutbildningar till sina medlemmar trots rådande
pandemirestriktioner.

Båtvård


Möte utomhus planeras in när värmen kommer åter, bl.a. med inriktning att ta fram göralista för
sektionen.

6. Nyhetsbrev
Beslöts att Sara skriver Nyhetsbrev med bl.a. följande innehåll:


Utbildningar



FB-grupp kappsegling



Stängd klubbstuga/bastu



1-dagseskader



Plats på skylttavlan



Detaljplan fr. kommunen



Aktuell kalender

7. Övriga frågor


Beslöts att styrelsen samlas för möte utanför klubbstugan lördagen den 20:e mars klockan 13:00.
Korvgrillning planeras, detaljplanen tas upp igen, hamnkartan eftersöks och vimplar inventeras för
försäljning i samband med sjösättningsdagarna.



Förfallolistan gicks igenom och Hasse uppdaterar till nästkommande styrelsemöte. Beslöts att punkten
"Tema Seglingsverksamheten" avslutas.

8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 13:e april 2021 19:00-c:a 21:00 (samt extra insatt träff 20/3 för de som har
tillfälle; ev. förhinder att delta i detta anmäls till Sara).
Plats: digitalt styrelsemöte om inget annat meddelas
Kallelse med förslag till dagordning för styrelsemötet distribueras innan mötet.

Mötets avslutande


Förklarade Sara mötet avslutat.

Vid protokollet

Godkännes:

…………………………………………………..

……………………………………………..

Hans Svalberg

Sara Lövström

