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1. Mötets öppnande


Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Beslut om dagordning


Beslöt styrelsen att godkänna det utsända förslaget till dagordning

3. Fråga insänd till styrelsen: Vilka frågor behandlar styrelsen och vad
tar sektionerna själva hand om?


Diskuterades frågan, utan att något beslut togs som ändrar tidigare process.



Lars Rydeberg framförde en önskan från Seglarskolesektionen om att "få friare tyglar" och möjligen
snabbare beslutsprocesser i styrelsen, vilket noteras till protokollet.



Det förväntas att ledamöter och sektionsansvariga på eget initiativ och med styrelsens
ordförande/styrelsen tar upp alla idéer, förslag och frågor som kan förväntas ha en icke obetydlig
påverkan på t.ex. ekonomi, verksamhetens inriktning, säkerhet, miljö, klubbens image m.m. - liksom
projekt som kan innebära ekonomiskt risktagande. Sunt förnuft är den värdering som gäller även
framgent.



De ledamöter som suttit i styrelsen länge bekräftade att detta sätt att arbeta är väl inarbetat och har
fungerat väl utan något skriftligt regelverk.

4. Aktuellt från sektionerna
Admin
Ekonomirapport


I nuläget 170.000 i kassan, inte minst tack vare starkt intäktsflöde från anmälda deltagare till
Seglarskolorna.



Risk för tapp i händelse av att kurserna får ställas in till följd av Covid-19:


Återbetalningar till kursdeltagare om kurser ställs in: 76.000



Totalt risk: 110.000 inkl. kostnader för instruktörer.



Charlie avser att för FSS räkning söka RIF-bidrag för tappade intäkter med 32 Tkr för klubbstugan och 23
Tkr för bastuverksamheten.



LOK: inget tillkommande att rapportera

Seglarskolan


Anmälningsläget är gott, endast ett fåtal platser är fortfarande lediga.



Aktuell resultatprognos för seglarskolorna pekar mot ett överskott på 21 Tkr, givet dagens
anmälningsläge.



Seglarskolan har tidigare presenterat ett nytt koncept att komplettera verksamheten från denna säsong.
Styrelsen har varit mycket entusiastisk till idén och lämnat några synpunkter till sektionen att arbeta
vidare med. Lars Rydeberg meddelande nu att projektet lagts ned. I den efterföljande diskussionen
ställde sig styrelsen bakom beslutet, med hänsyn till den nu ökande smittspridningen och de därmed
sammanhängande ekonomiska riskerna.



Uppmanade styrelsen Lars att återkomma i frågan inför säsongen 2022, för att vi då ska kunna realisera
detta koncept – förutsatt att styrelsens frågor då har kunnat besvaras.

Klubbsstuga/bastu


Sara informerade om att Klubbstugan lånats ut på kort tid till kommunen för att nyttjas under arbete
med bryggorna.

Uppställningsplatsen


Informerades om att Niklas Beerman har nycklar till tvätt och poletter.



Även Lars Ankarsand och Lasse Eriksson förfogar sedan tidigare över dessa nyckelkopior.



Vi gör fortsättningsvis egenkontroller enligt särskild checlista för spolplattans miljö.



Gupp på Storgatan fylls ut med grus av kommunen i anslutning till sjösättningarna. Jonas bevakar.



Information att kommunen nu frigjort 3 mkr för att installera nya flytbryggor med skjutbara lejdare.



Faktura från Axon Miljöteknik på väg in och hanteras av Charlie.



Båtbyggare vill ha plats på uppställningsplatsen, ev. även bygga eller överta ledigt båtskjul. Plats finns.
Viktigt att vi inte riskerar att projektet överges mitt i och att vi då blir stående med ett nytt "vrak" på
uppställningsplatsen. Lasse tar vidare kontakt och återkommer till styrelsen.



Charlie följer upp rek:et till ägaren av gamla "vraket" och kontaktar vid behov kronofogden, samt
överväger även alternativet att anmäla det till polisen som "upphittat".

Torr - och sjösättning


Sjösättningarna enligt lagd plan, med Lars Ankarsand som drivande tills vidare.



Beslöts att sjösättningsfesten ställs in pga smittläget. Rickard informerar medlemmarna.



Farthinder: se ovan om grusning.



Efter kort diskussion enades styrelsen om att förbättra information på hemsida m.m. om möjligheten
att köpa klubbvimplar. Ansvarig Rickard H..

Kappsegling


Uppmaning: Lägg gärna in egna bilder under säsongen på FB-gruppen!



Rickard i arbete med att uppdatera PM för beräkning av starttider, samt undersöker ny app för
"tracking" av egna och andras seglingar.

Utbildning


I mötets inledning diskuterades möjligheten att köra utbildning träning i på- och avmastning. Styrelsen
slog fast att det finns ett intresse och behov, särskilt för nya båtägare. Dock sköts frågan på framtiden
med tanke på smittläget.



Överenskom Hans S och Lasse E (gärna andra intresserade också) att arbeta vidare med idén och
återkommer med förslag till styrelsen.



information om On-linekurser m.m. har gått ut till medlemmarna. Inget gensvar så långt.



Annars inget nytt från Utbildningssektionen.

Båtvård


Arbete pågår med båtarna ffa rib-båten.



Tyvärr flera punkter som behöver åtgärdas, vilket kommer att belasta klubbens ekonomi.



Intern plastvårdskurs planeras för båtvårdsgruppen.



Göralista - pågår.



Checklista för båtarna tas fram tillsammans med Jonas.

5. Nyhetsbrev
Nyhetsbrev


Efter en kort diskussion beslöt styrelsen att vi avvaktar med nästa Nyhetsbrev.

Genomgång förfallolista


Aktuell förfallolista gicks igenom och beslöts att sekreteraren uppdaterar och tar fram en aktuell
förfallolista inför nästa möte.

6. Övriga frågor
Fråga om kajakpaddling


Sara redovisade inkommet förslag om att FSS ska starta uthyrningsverksamhet för kajakpaddling i
anslutning till Klubbstugan. Styrelsen fann att detta inte gick i linje med klubbens ambitioner. Beslöts att
Sara meddelar den externa förslagsställaren styrelsens avslag på lämpligt sätt.

Skylttavlan


Skylt med "att hyra" är beställd av Charlie och sätts upp på den nu enda lediga platsen på klubbens
skylttavla.

7. Nästa möte


Nästa möte äger rum den 11:e maj klockan 18:00



Plats: om vädret tillåter hålls detta möte fysiskt, utanför klubbstugan; annars digitalt.



Se vidare utsänd dagordning i anslutning till mötet.

10. Mötets avslutande


Ordförande förklarade mötet avslutat.

Färjestaden 2021-04-23
Vid protokollet:

Godkännes:

……………………………………………………….

…………………………………………………………..

Hans Svalberg

Sara Lövström

Sekreterare

Ordförande

