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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-03-09 

Deltagare: Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Björn Fager, Lars Rydeberg, Gunnar 
Johannesson, Jörgen Niesel, Charles Puskaric, Patrik Hellström, Mikael Kainulainen. 

§ 1. Mötet öppnades 

Lotta hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet. 

Dagordningen godkändes. 

§ 2. Uppföljning av Smålandsidrotten 

Aktivitetsrapporterna är inskickade till Smålandsidrotten och Mörbylånga kommun. Lotta 
skall träffa Smålandsidrotten 17 mars. Listor för olika aktiviteter samt med personnummer 
fylldes i enligt önskemål från lars A. Kommunen har ej IdrottOnLine vilket innebär att man 
måste göra en utskrift i pdf format och sedan skicka den till Mörbylånga kommun. 

§ 3. Arbetsplikten 

Förberedelser inför arbetsdagen 16/4. I Dropboxen finns en lista med medlemmar som anmält 
sig till arbetsplikten. Respektive sektionsansvarig kan ta direktkontakt med de som anmält sig 
till sektionen. Styrelsen beslutade att alla träffas vid FSS Klubbstuga inledningsvis, då kan vi 
dela upp medlemmarna i olika grupper. Gunnar skickar ut ett mail till alla medlemmar och 
påminner samt informerar om när och var vi samlas. Mikael K skall se om han kan få ihop ett 
gäng vid ett annat tillfälle så de får i bryggan etc. 

§ 4 Nya uppställningsplatsen 

Styrelsen informerades ytterligare, om några medlemmars önskemål gällande avtal för att 
bygga skjul, tidigare har styrelsen fått dokumentation i ärendet. Styrelsen beslutade att 
ordförande och ytterligare en ledamot diskuterar nuvarande arrendeavtal med Mörbylånga 
kommun. Ordförande återkommer därefter med ärendet till styrelsen. 

§ 5. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes.  

§ 6. Styrelseledamot 

Johan Ahlby har avsagt sin styrelseplats. Valberedningen tar fram en ny ledamot/suppleant så 
styrelsen blir fulltalig, enligt stadgarna. 

 

 



Färjestadens	Segelsällskap	 	 	
832000-3554	
 

§ 7. Rapporter från kommittéer /ansvariga 

Lotta meddelade att de hade lite problem med att få tag i dockor inför utbildningen i hjärt och 
lungräddningen, i mars månad. Ev löser det sig med hjälp av andra som kan hjälpa till med 
dockor. 

Lotta ansvarar för pubkvällen tillsammans med Baltic 29/4 

Charles medlemsavgifter är fakturerade, skall betalas sista mars. 70 KSEK i kassan. 

Jörgen vill upprätta tre års avtal för sponsring, detta avser skylten vid klubbstugan, det ingår 
logga på klubbens hemsida i paketet samt att sponsorn får utan extra kostnad nyttja 
klubbstugan och bastun en gång per år under resp kalenderår de sponsrar klubben. Styrelsen 
beslutade enligt förslaget avgiften är 3 500 kr per år. Kassören kontrollerar vad som gäller 
angående reklamskatt. 

Gunnar berättade att  vuxenseglarskolan är fullbokad 12 deltagare, vårens seglarskola likaså 8 
deltagare, till sommarlovsseglarskolan har vi 6 anmälda. Gunnar visade marknadsförings mtrl 
för seglarskolorna.  

Björn meddelade att båtar över 11 ton kommer kräva justeringar av mobilkranens utrustning 
vid sjö- och torrsättning vilket medför en extra avgift för båtägaren. Dessa båtar hänvisas till 
sjösättningen 7/5 och sist i kön. 

§ 8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

Nästa möte onsdag 6 mars 2016 kl: 19:00, Klubbstugan. 

Ansvarig för kaffebröd – Patrik H 

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 
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Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lotta Diegmann 


