
	  

	  

	  

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
Segelsällskap den 7 maj 2014 

Närvarande 

Per Malmqvist 

Göran Engelholm 

Björn Fager 

Lotta Diegmann 

Lars-Erik Holm 

samt två övriga medlemmar 

§ 1. Spolplattan 

Redovisades att klubben erhållit LOVA-bidrag om högst 150 000 kr för att under detta år 
bygga en spolplatta med reningsverk. Vidare redovisades att klubben även erhållit 
kommunbidrag om 75 000 kronor för spolplattan. Kommunens bidrag villkorades enligt 
följande; miljöprövningen av plattan skall ej belasta kommunen, kommunen bekostar ej 
hårdgöring av yta, ca 50 m2, i anslutning till uppställningsplatsen, spolplattan skall ej 
lokaliseras i hamnen samt att kommunen skall vara projektägare. 

Under överläggningen framgick att en arbetsgrupp bildats med kommunen. Gruppen hade 
beslutat att undersöka alternativa lösningar av spolplattan och reningsverk utöver den i 
ansökan redovisade. Under den därpå följande överläggningen framfördes att reningsverket 
måste ha sådan kapacitet att det motsvarar myndigheternas krav samt ha en säkerställd 
kvalitet.  Under hand skall kontakter tas med länsstyrelsen om frågan om projektledaransvar 
mm.  

Styrelsen beslöt 

att ånyo behandla ärendet vid styrelsens sammanträde den 11 juni.  

 

§ 2. Utökat uppställningsområde 

Överläggningar har förts med representanter för Mörbylånga kommun om utökat 
uppställningsområde, det område sällskapet har option på. På det nya området skall det vara 
möjligt att bygga fasta båthallar. För närvarande har fyra medlemmar anmält interesse att 



bygga egen båthall. Kommunens avtalsförslag, som kommer att gälla hela 
uppställningsområdet, skall erhållas den 27 maj. Avtalsförslaget kommer att sändas ut till 
styrelsens medlemmar i god tid före nästa styrelsemöte. 

 

§ 3. Första sjösättningen 

Den första sjösättningen gick mycket bra tack vare god ledning, hjälpsamma 
klubbmedlemmar och en skicklig kranförare. Sjösättningen av ca 30 båtar gick på tre timmar! 

 

§ 4. Sjösättningsfest 

Sjösättningsfesten kommer att hållas den 10 maj. Sjöräddningen kommer att ha en visning kl. 
17.  Därefter kommer grillning och pubkvällen fortsätta i klubbhuset.  

 

§ 5. T-skirt 

Beställning av  T-skirts med klubbens tryck har gjorts.  Dessa kommer att säljas av Jan 
Hörlin. Styrelsen beslöt att de skall kosta 100 kr per st. 

 

§ 6. Båtmässan 

Klubben kommer att visa upp båtar på bryggan i likhet med föregående år. En beachflagga 
med klubbens tryck kommer att inköpas till ett pris av 2 800 kr. Denna skall visas vid 
klubbmedlemmarnas båtar. Flaggan skall sedan kunna användas vid klubbens olika 
engagemang. 

Klubben kommer inte ha någon utställning i ett särskilt tält eftersom styrelsen inte kan 
bemanna tältet under de tre utställningsdagarna. 

 

§ 7. Stugvärdar och gästhamnsvärdar 

Behov finns att bemanna stugvärdsveckorna och även gästhamnen under sommaren. Utskick 
kommer att ske under kommande vecka. Dessutom kommer styrelsen samlas extra för att 
ringa lämpliga medlemmar, som kan svara för någon vecka eller dagar, onsdagen den 14 maj 
kl 19 30 i klubbstugan. Medlemmar utöver styrelsen är också välkomna att hjälpa till att ringa. 

 

 

 



§ 8. Nationaldagen 

Klubben kommer att få en flagga av nationaldagskommittén. Flaggan kommer att utdelas av 
kommunen. Göran Engelholm och Jan Hörlin skall mottaga flaggan. 

 

§ 9. Arbetsdagen 

Vid senaste arbetsdagen deltog ca 20 aktiva och hjälpsamma medlemmar med bl a att 
färdigställa den nya bryggan, städa både i och vid klubbhuset och uppställningsplatsen. Det är 
viktigt och nödvändigt för klubben att många gör lite var för att vi skall kunna fungera. 

 

Vid protokollet 

 

Lars-Erik Holm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


