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Protokoll: Konstituerande styrelsemöte Färjestadens 
segelsällskap, 2015-11-11 

Deltagare: Lars Ankarsand, Johan Alby, Lotta Diegman, Lasse Eriksson, Björn Fager, 
Patrik Hellström, Gunnar Johannesson, Jörgen Niesel och Lars Rydeberg.  

§ 1. Mötet öppnades 

Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet. Deltagarna presenterade sig.  

§ 2. Konstituerande av styrelsen 

Följande val gjordes: Vice ordförande Lotta Diegman, Kassör Charles Puscaric, Vice kassör 
Patrik Hellström, sekreterare Gunnar Johannesson, Vice sekreterare Björn Fager. 

Ansvariga för seglarutbildningen Patrik Hellström och Lars Rydeberg. Press och 
marknadsansvarig Jörgen Niesel, IT ansvarig Gunnar Johannesson, styrelsens kontaktman 
mot uppläggningsplatsansvarig Lasse Eriksson, styrelsens kontaktman mot stug&bastuvärden 
Johan Alby. 

Till firmatecknare valdes Charles Puscaric och Lars Ankarsand. 

§ 3. Arbetsplikt 

Ordförande presenterade ett förslag på informationsbrev till medlemmarna gällande 
arbetsplikten. Syftet med brevet är att motivera arbetsplikten och ge exempel på 
arbetsuppgifter. Ett förslag på olika typer av arbetsuppgifter presenterades som medlemmarna 
kan anmäla sig för att genomföra sin arbetsplikt. Listan innehåller också vilka som är 
ansvariga för olika verksamheter i klubben. Efter smärre kompletteringar beslutade styrelsen 
att skicka ut ovanstående dokument till samtliga medlemmar, detta för att informera 
medlemmarna och så att de kan anmäla sig till arbetsplikten. 

En lista med ansvarig för olika verksamheter upprättades. 

§ 4. Budget 

Ordförande uppmanade styrelsen och deltagarna vid mötet att till nästa styrelsemöte, 
informera ansvariga för de olika verksamheterna att inkomma med budgetönskemål och 
framtida investeringsbehov.  

§ 5. Kalendarium 

Ett kalendarium för styrelsemöten och övriga aktiviteter upprättades. Det kommer att 
fastställas på Skansendagen i februari 2016, då det kan komma upp justeringar och 
kompletteringar.  



Färjestadens	Segelsällskap	 	 	
832000-3554	
 

§ 6. Hemsida 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Gunnar Johanneson att tillsammans med Addi i Kalmar ta 
fram en ny hemsida. Kostnaden enligt offert från Addi är 8 x 800kr/h = 6400 kr exkl moms. 
Det är viktigt att hemsidan är användarvänlig och lätt att administrera. Förhoppningsvis skall 
vi få till enkla och effektiva boknings, anmälningsfunktioner samt möjlighet att enkelt skicka 
ut mail till medlemmarna. Deltagarna uppmanades att titta på Saltsjöbadens båtklubbs 
hemsida samt att inkomma med förslag på funktioner till IT ansvarig omgående. 

§ 7. Uppläggningsplatsen  

Björn Fager redogjorde för det avtal som skall tecknas mellan samtliga medlemmar som hyr 
plats på klubbens uppläggningsplats. Smärre justeringar gjordes i avtalet, styrelsen beslutade 
därefter att avtalet godkändes och skall användas fortsättningsvis. 

Lasse Eriksson ledamot i styrelsen och Jan-Åke Karlsson ansvarig för uppläggningsområdet 
har rätt att teckna avtal gällande klubbens uppställningsplatser. 

§ 8. Övriga frågor 

Ordförande har fått frågor om medlemmar fått sina bilar repade då bilarna stått parkerade 
under säsongen. Några enstaka medlemmar har fått det, ordförande meddelar den frågande 
detta.  

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. Lotta ansvarar för fika vid nästa 
styrelsemöte.  

Vid protokollet: 
 

 

Gunnar Johannesson 

Justeras av  

 

Lars Ankarsand 


