
Styrelsemöte i FSS 2021-05-11 
 

1. Mötets öppnande 

2. Beslut om dagordning 

3. Aktuellt från sektionerna 

 Admin  
 Fortsatt bra ekonomi 

 Riksidrottsförbundets kompensationsstöd sökt av Charlie 

 Bidrag från kommunen ej sökt än 

 LOK söka för sjösättning x 2 (Karin fixar) 

 Seglarskola 
 Bra med bokningar i både vuxen- och ungdomsseglarskola, inga avhopp hittills, i 

båda grupperna finns det några platser kvar (28/28) 

 Utbildning av ledarna lagt på is än så länge 

 Lars kommer ha möte med ledarna nu snart om allt är ok inför seglarskolan 

 Synka med båtvårdsgruppen 

 Seglarskolan bör hanteras ”klokt” enligt smittskyddets regler 

 Klubbstuga och bastu 
 Uthyrningen fortfarande stängt 

 Bryggan ska läggas i nästa vecka, grupp för det finns 

 Parkslide verkar inte har spridit sig 

 Uppställningsplats 
 Rullar på bra 

 Båtar som ej sjösätts ökar, har ej med pandemin att göra. Ca 6 båtar varav 2 st 
problem att ta tag i 

 Förfrågningar om husbil eller dyl får ställas på uppställningsplatsen säger 
styrelsen nej till. Platsen är enbart för båtar/båttillbehör 

 Viktigt att hålla i ordning sin uppställningsplats (utdrag från kontraktet kommer 
att skickas ut till berörda medlemmar som påminnelse i nyhets-/sommarbrevet) 

 Torr- och sjösättning 
 Sjösättningen x 2 har gått bra, flöt på bra 

 Problem med traktorn som har gått sönder i sitsunderredet (traktorförare Ola 
kommer att tillfrågas om vad som behöver göras) 

 Allmän fråga om vad man vill med traktorn i framtiden? Kalkyl? Skall det sättas 
av pengar för evt annan traktor i framtiden? Saken kommer att funderas kring. 

 Martin Jältås skall få bränslekompensation för insatsen på torr- och sjösättning 

 Grusning på Storgatan på ett av guppen upplevdes bra men togs bort för tidigt 

 Synpunkter från medlemmarna nu efter sjösättningen kan mejlas till Jonas 
Hådding 

 Bilar får inte stå en längre stund kring mastkranen (Dock ej klubbens ansvar) 

 Kappsegling 
 Nya direktiv på måndag ang om man får tävla 

 Info läggs på hemsidan så fort det blir ändring 

 Kappseglingens grillning givetvis pausat i nuläget 



 Utbildning 
 Inget nytt denna gång 

 Båtvård 
 C55orna kommer att tvättas imorgon av del av båtvårdsgruppen 

 Frågan om ett antal poletter kan deponeras på plats så att man kan tvätta 
relativt spontant, vissa medlemmar har i nuläget ett antal poletter hemma 

 Klubbens mindre utombordare behöver ej servas i år, finns en bock man kan 
hänga upp motorn på på uppställningsplatsen, Fredrik tar ner den till förrådet. 

 Kapellet till ribben inlämnat, skall vara färdig innan seglarskolan börjar/slutet av 
Maj 

 29. Maj plastning av jollarna 

 Seglarskolan tar ner båtarna/ribben innan start av seglarskolan 

4. Övriga frågor 

 Endagarseskader till Stora Rör 29 maj 
 Frågetävling/priser (Sara och Charlie fixar) 

 Anmälan via nyhetsbrev/facebooksidan 

 Kartläggning båtplatser 
 Information kring det har i än inte kommit in från kommunen 

 Lista om ”båtplatsobservationerna” i hamnen skulle kunna ligga i seglarboden 

 Övrigt att tänka på inför sommaren 
 Stadsarkitekten har fått in många synpunkter från allmänheten ang 

hamnarbeten 

 Vissa bryggor har fixats, vissa kommer att jobbas med till kommande säsong(er) 
(Sara kollar) 

 Pandemin? Inför seglarskolan kommer smittskyddet/länsstyrelsen att kontaktas 
om behov uppstår 

5. Återkommande punkter 

 Nyhetsbrev (senast utsänt 18 mars) 
 Förbättringsförslag från berörda medlemmar kring sjösättningarna 

 Båtvagnar som står kvar i hamnen efter sjösättningen behöver forslas bort 

 Information om seglarskolan, kontakt, möjlighet att sätta upp sig på väntelista 
vid behov 

 Kappseglingsinfo se facebooksidan 

 Genomgång förfallolista 
 Temporära parkeringstillstånd?  nej 

 Kommun-skylten i hamnen…? 

 ”vraket” på uppställningsplatsen…? (På Charlies lista) 

6. Nästa möte  

 18:e augusti 2021 klockan 19:00 i klubbstugan 

7. Mötets avslutande 

 

 


