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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-10-19 

Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Jörgen 
Niesel, Gunnar Johannesson. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes. Punkt 1 utgick då valberedningen saknades. 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§ 2. Rapport från torrsättning 

Björn rapporterade angående torrsättningen 2016. Torrsättningen har förlöpt mycket bra, flera 
medlemmar har varit engagerade vid såväl torrsättning som traktorkörande. Vid omgång två 
byttes mobilkransleverantör, Havator har lagt ned i Kalmar. Jinert körde andra omgången, det 
fungerade bra. Till nästa år krävs det att vi anlitar en ny mobilkransleverantör, offert tas in 
ordförande är ansvarig. Fråga Jinert och Mobil-Lyft i Oskarhamns AB. Till nästa år behöver 
vi förstärka med ytterligare några personer som hjälper till vid spolplattan, Tomas drog ett 
tungt lass. Björn Fager tackade för sig som samordnare, styrelsen tackade Björn för utmärkta 
insatser. Ordförande skall träffa 17 medlemmar som varit engagerade i torrsättningen det här 
året och se om de kan bilda en grupp/sektion som tar ansvaret för uppdraget i fortsättningen.  

§ 3. Medlemsinsatser/arbetsplikt  

En grundlig genomgång av medlemmarnas insatser gjordes under mötet. V kan konstatera att 
det sannolikt finns många inaktiva medlemmar. Ordförande går igenom detta ytterligare med 
kassören innan vi tar kontakt med de medlemmar som ej deltagit i 
medlemsinsatser/arbetsplikt.  

§ 4. Kommande årsmötet 

Inbjudan har gått ut via mail och finns på FSS hemsida. Motioner tas emot av sekreteraren.  

Ordförande påminde de olika sektionerna om att komma in med dokumentation av 
verksamheten 2016, många har redan skickat in.  

Revisorerna är vidtalade angående sitt uppdrag inför årsmötet. 

Valberedningen har arbetat med förslag på styrelsen och återkommer med sitt förslag.  

Avgifterna diskuterades. 

Ordförande delgav styrelsen information om den budget kassören föreslår för kommande 
verksamhetsår.  
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Lotta tar på sig ansvaret att ordna pub-kvällen som genomförs i anslutning till årsmötet. 

§ 5. 50-års jubileum - 2017 

FSS fyller 50 år och det skall firas, Kaj 4 är bokat till den 29/4 2017. FSS står för lokalen, 
medlemmarna får själva betala mat och dryck. 

Styrelsen diskuterade olika aktiviteter.  

§ 6 Inbjudan jultallrik 

Ordförande bjuder in till jultallrik. Inbjudan går till styrelsen, sektionsansvariga, 
valberedning, revisorer, ansvariga för uthyrning av klubbstuga och bastu, ansvarig för 
medlemsregistret, viktiga kontaktpersoner på Mörbylånga kommun.  

Sektionsansvariga får ta med sig max en representant per sektion.  

Lotta och Björn ansvarar för arrangemang och tar emot anmälningar och beställer mat. 

§ 7 Ekonomi och kassörsrollen 

Kassören hade skickat styrelsen en resultatrapport för perioden. Styrelsen diskuterade också 
om man kan effektivisera kassörens uppdrag genom att förenkla system och prislista. Lotta 
och Gunnar skall undersöka med Smålands Idrottsförbund vad som krävs för att kunna 
rapportera aktiviteter som är bidragsgrundande. 

§ 8 Övriga frågor 

Det kommer att sättas upp ett kodlås på uppställningsplatsen, låset byts ut. För att få koden 
kontaktas ansvarig för uppställningsplatsen, Lars Eriksson. 
 
Jörgen förbereder sponsorträff, deltagare är ordförande, Gunnar och Jörgen, eventuellt kan vi 
ta med en ny sponsoransvarig som vi kan presentera. Ordförande undersöker om en av de som 
valberedningen har på sin lista kan tänkas sig vara sponsoransvarig. Förslag på datum är 
tisdag 29 november, reservdatum tisdag 6 december. Gunnar åtar sig att fixa ett bildspel från 
seglarskolan. Jörgen återkommer om datum. 

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

Nästa möte är onsdag 23 november 2016 kl: 19:00 i FSS klubbstuga. Lars lovade bjuda på 
fika. 
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Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


