
	  

	  

Protokoll	  fört	  vid	  sammanträde	  med	  styrelsen	  för	  Färjestadens	  segelsällskap	  
den	  16	  september	  2015	  

	  

Närvarande	  

Björn	  Fager	  

Patrik	  Hellström	  

Lars	  Ankarsand	  

Gunnar	  Johanneson	  

samt	  utöver	  styrelsen	  

Göran	  Engelholm	  

Jan-‐Åke	  Karlsson	  

Anders	  Sjöblom	  

	  

§	  1.	  Val	  av	  ordförande	  

Styrelsen	  beslöt	  att	  välja	  Lars-‐Erik	  Holm	  till	  ordförande	  intill	  nästkommande	  styrelsemöte.	  

	  

§	  2.	  Städning	  av	  klubbhuset	  

Upptogs	  ånyo	  frågan	  om	  städning	  av	  klubbhuset	  under	  den	  förlidna	  sommaren	  och	  hur	  
städningen	  skall	  organiseras	  framledes.	  Styrelsen	  kunde	  konstatera	  att	  någon	  ändring	  av	  
gällande	  rutiner	  inte	  finns	  anledning	  att	  göra	  under	  innevarande	  år,	  men	  däremot	  bör	  den	  
nya	  styrelsen	  finna	  lösningar	  för	  hur	  kommande	  års	  städning	  efter	  seglarskolorna	  skall	  
organiseras.	  

	  

§	  3.	  Arbetsdag	  under	  hösten	  

Höstens	  arbetsdag	  den	  10	  oktober	  skall	  kallas	  till	  i	  god	  tid.	  I	  kallelsen	  skall	  ingå	  vad	  som	  skall	  
göras	  i	  och	  vid	  stugan	  och	  vid	  uppställningsplatsen.	  Då	  Göran	  Engelholm	  inte	  har	  tillfälle	  att	  
leda	  arbetet	  	  vid	  stugan	  skall	  Lars	  Rydeberg	  vidtalas.	  



§	  4.	  Grusning	  av	  yta	  för	  båtuppställning	  

Förslag	  framfördes	  om	  grusning	  av	  uppställningsplats	  för	  C	  55:orna	  och	  ribben	  mellan	  huset	  
och	  mastskjulet.	  Styrelsen	  uppdrog	  till	  Lars-‐Erik	  Holm	  att	  kontakta	  kommunen	  om	  att	  i	  
samband	  med	  anläggning	  av	  nya	  gångvägar	  i	  området	  även	  gruslägga	  	  denna	  remsa.	  	  

	  

§	  5.	  Kikare	  

Göran	  Engelholm	  konstaterade	  att	  den	  gamla	  kikaren	  som	  legat	  i	  ett	  skåp	  i	  ca	  30	  år	  tar	  
mycket	  plats	  och	  bör	  därför	  säljas	  eller	  ges	  bort.	  Styrelse	  beslöt	  att	  fråga	  Max	  Albien	  om	  han	  
skulle	  vare	  intresserad	  av	  kikaren.	  	  

	  

§	  6.	  Golv	  i	  toalettutrymmet	  

Styrelsen	  konstaterade	  att	  nytt	  golv	  och	  ny	  golvbrunn	  bör	  installeras	  snarast.	  Kostnaden	  för	  
renoveringen	  har	  tidigare	  beräknats	  till	  ca	  15	  000	  kr.	  Efter	  årsmötet	  bör	  investeringsplanen	  
för	  det	  kommande	  året	  beslutas.	  I	  samband	  härmed	  bör	  frågan	  tas	  upp.	  

	  

§	  7.	  	  Kostnad	  för	  sommarvagnar	  

Frågan	  om	  fler	  vagnar	  i	  ett	  ”tält”	  under	  sommaren	  har	  aktualiserats.	  Styrelsen	  kunde	  
konstatera	  att	  ägaren	  av	  tältet	  har	  betalt	  helårsavgift	  för	  sitt	  arrende.	  Styrelsen	  fann	  att	  i	  den	  
händelse	  någon	  placerar	  mer	  än	  en	  	  vagn	  på	  sin	  arrenderade	  mark	  ligger	  det	  utanför	  
styrelsens	  intresse	  att	  bevaka.	  	  

	  

§	  8.	  Nya	  uppställningsplatsen	  

Byggnadslov	  har	  sökts	  för	  15	  båtskjul,	  8	  större	  och	  7	  mindre.	  Planen	  skall	  vara	  helt	  
färdigberedd	  till	  sista	  upptagningsdagen.	  Dragning	  av	  el	  mm	  skall	  upphandlas	  snarast.	  Vid	  
möte	  med	  ev	  intressenter	  har	  15	  personer	  visat	  intresse	  att	  bygga	  skjul.	  Konstaterades	  att	  
förslag	  till	  arrendeavtal	  skall	  utarbetas	  liksom	  en	  harmonisering	  av	  avgifterna	  för	  hela	  
området.	  

Styrelsen	  beslöt	  

att	  uppdraga	  åt	  Lars	  Ankarsand	  att	  koordinera	  och	  placera	  skjul	  och	  båtar	  på	  det	  nya	  
området,	  

att	  de	  som	  skall	  bygga	  skjul	  skall	  påbörja	  bygget	  senast	  hösten	  2016	  för	  att	  behålla	  sin	  plats,	  



att	  översyn	  av	  arrendeavtalen	  för	  såväl	  vanliga	  platser	  som	  det	  nya	  arrendeavtalet	  för	  plats	  
med	  skjul	  skall	  göras	  av	  Björn	  Fager	  och	  Jan-‐Åke	  Karlsson,	  

att	  frågan	  om	  arrendekostnaderna	  behandlas	  då	  styrelsens	  förslag	  till	  årsmötet	  utarbetas,	  
den	  21	  oktober,	  

att	  Lars	  Ankarsand	  har	  ansvaret	  för	  upptagningsplanen	  B,	  den	  nya	  planen.	  

	  

§	  9.	  Årsmötet	  

Sektionerna	  skall	  senast	  den	  10	  oktober	  lämna	  in	  sina	  årsredogörelser	  som	  skall	  bifogas	  
årsmöteshandlingarna.	  Styrelsen	  skall	  åter	  sammanträda	  den	  21	  oktober	  för	  bl	  a	  beslut	  om	  
förslag	  till	  avgifter	  mm	  för	  nästa	  verksamhetsår.	  Frågan	  om	  ansvaret	  för	  PUP-‐aftonen	  vid	  
årsmötet	  återstår	  att	  lösa.	  

Vid	  protokollet	  

Lars-‐Erik	  Holm	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  	  

	  


