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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-05-03
Deltagare: Lars Ankarsand, Gunnar Johannesson, Björn Fager, Mikael Kainulainen,
Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Patrik Hellström, Jörgen Niesel, Charles Puskaric.
Lars A passade på att tacka för uppvaktningen på hans 70-årsdag. Björn Fager gratulerades på
sin 65-års dag och styrelsen överlämnade en blomma.
Monica Ankarsand bjöd på en utsökt fisksoppa innan styrelsemötet inleddes, styrelsens tackar
Monika speciellt för en utsökt måltid.
§ 1. Mötet öppnades
Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet. Styrelsen inledde med att Lars
presenterade sitt renoveringsprojekt en Cris Craft, byggd 1927.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 2. Utvärdering av PUB afton 29/4
Ett 20 tal medlemmar deltog, det blev en trevlig tillställning. Johnny Billström Baltic visade
olika produkter, främst med inriktning mot säkerhet. Det bör poängteras att självutlösande
flytvästar skall kontrolleras och patroner mm har bäst före datum. Att ha en föreläsare på
klubbens Pub-aftnar verkar vara en framgångsfaktor som vi skall fortsätta med. Nästa gång
kan det bli en föreläsning om radar och AIS.
§ 3. Utvärdering av styrelsens arbete sedan årsmötet
Det har skett flera positiva förbättringar, en del var påbörjat tidigare men generellt kan man
säga att sektioner, delegation och arbetsglädjen har utvecklats positivt. Verksamheten är i
antal medlemmar inte så stor men bredden på verksamheten med tillhörande lokaliteter,
utrustning mm kräver en rejäl arbetsinsats för att snurra runt allt med tillhörande
stödfunktioner. Successivt förbättras strukturen.
Vi behöver arbeta igenom föreningens verksamhet och vidareutveckla organisation, struktur
och processer. Verksamhetsplanen och visionen behöver justeras och förtydligas.
Förhoppningsvis kommer en grupp motorbåtsägare titta på Storö och det kan bli en
klubbholme för dem.
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§ 4. Bidrag och arbetsplikt
Insamling av aktivitetslistor till Smålands idrottsförbund gjordes och överlämnades till Lotta,
finns det aktivitetslistor ute i verksamheten så skall de in till Lotta omgående, det räcker att
hon får dem på mail.
Arbetsplikten diskuterades och hur vi bokför arbetsplikten. Gunnar tar fram en lista med alla
medlemmar/familjer, där kan vi fylla på att medlem har deltagit. Ytterligare en lista önskades
med medlemmens namn, mail och mobilnr. Gunnar lägger det i FSS Dropbox.
§ 5 Ekonomi
Föreningen har ca 60 KSEK i kassan. Sjösättning och torrsättningsavgiften fastställdes för
2016 till 400 SEK per båt, krav är att man är medlem i FSS, vid större båtar ökar avgiften.
En genomgång skall ske av medlemsregistret och ekonomisystemet, ansvariga är kassör i
samarbete med medlemsansvarig, det verkar vara för stor andel medlemmar som ej betalar
medlemsavgift.
§ 6. Sponsor arbete
Jörgen redogjorde för avtalet med Ölandbanken, huvudsponsor av seglarskolan. FSS är
tacksamma och uppskattar detta mer långsiktiga samarbete. Jörgen presenterad Gästhamns
guiden med sponsorer, det beslutades att vi trycker upp 1 000 stycken. Gunnar skall kontakta
Ölandsbanken för exponering på FSS hemsida och Facebook sida.
§ 7. Aktiviteter inför och efter sommaren
Uppläggningsplatsen: Avtal skall gå ut till intresserade medlemmar 1 aug 2016, avtalen skall
vara undertecknade och FSS tillhanda, inklusive betalning senast 31 augusti 2016. Lars och
Lasse tar ansvar för detta.
Mailutskick till medlemmar: Det bör gå ut ett innan semestern med följande innehåll bl.a.
Alla båtvagnar skall märkas med ägarens namn och telefonnummer. De båtägare som ej har
vinterförvaring hos FSS erbjuds sommarförvaring av båtvagn. Det kommer sannolikt att
genomföras en hjärt och lungräddningskurs under hösten. Inkom med underlag till Gunnar
som skickar ut detta.
Klubbstugan: Önskemål om eventuellt förändrad hantering av bokningar av klubbstugan. Lars
A och Göran definierar önskemålen och träffar Gunnar för att ta fram ett ev förslag på hur
hemsidan kan se ut.
Förslag till ny styrelseledamot har inkommit, valberedningen är involverad. Ansvarig är Lars
A.
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FSS fyller 50 år 2017 27/4 det är högtid att börja planera för det. Lars A kollar lokal Kaj 4.
Musik till en gemensam aktivitet. Kan man se om man kan förlägga Tour de Småland samma
helg och plats. Undersök detta med Anders Sjöblom.
§ 8. Bastun
Ordförande visade på förslag på ritningar som inkommit till styrelsen, Inga beslut fattades.
§ 9. Sjösättning/torrsättning
Björn informerade om att vi kan använda klubbens traktor, Thomas Boatcenter hyr ut sin
gamla traktor, Jörgen N har meddelat att han lånar ut sin traktor till klubben mot att han får
ställa den på uppställningsplatsen. Styrelsen beslutade att vi accepterar det erbjudandet.
§ 10. Övrig
En seglarjacka har skänkts, styrelsen beslutade att lotta ut den på årsmötet.
Jörgen N redogjorde för vad som kom fram vid kommunens integrationsmöte.
§ 11. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.
OBS! Nästa möte 31 aug 2016 kl: 19:00 i FSS klubbstuga. Mikael K lovade bjuda på fika..

Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

