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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-11-23
Deltagare: Lars Ankarsand, Patrik Hellström, Ingegerd Kristoffersson, Björn Fager,
Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Charles Puskaric, Lars Rydeberg, Gunnar Johannesson.
§ 1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet. Speciellt hälsades Ingegerd
Kristoffersson välkommen i styrelsen.
Dagordningen godkändes.
§ 2. Reflektioner från årsmötet
Deltagarantalet var ej så stort. Mötet avlöpte i en positiv och trevlig anda. Slutsats är att det är
viktigt med pub kvällen och ett tema. Johan K:s föredrag om radar och AIS var mycket
uppskattat, styrelsen tackar Johan för hans insats.
§ 3 Årsmötesprotokoll
Protokollet gicks igenom och godkändes.
§ 4 Konstituerande styrelsemöte
Följande val gjordes: Vice ordförande Lotta Diegmann, Kassör Charles Puskaric, sekreterare
Gunnar Johannesson, Ledamöter Björn Fager, Lars Rydeberg, Patrik Hellström, Lasse
Eriksson, Mikael Kainulainen. Suppleant Ingegerd Kristoffersson och Håkan Wendel.
§ 5 Kommande aktiviteter 2017
Inbjudan jultallrik - är utskickad, program diskuterades för aktiviten. Det skall bara bli en
enkel information från ordförande som behandlar Skansedagen och vårt 50 års jubileum 2017.
Sponsoraktiviteten - inbjudan har skickats till sponsorer om ett kvällsmöte, intresset är hittills
svagt.
Kalendariet - för 2017 ventilerades och justerades, ordförande skall skicka det till Gunnar så
det läggs ut på hemsidan, även om det ej är komplett ännu.
Skansendagen - vi behöver justera Verksamhets/utvecklingsplanen. Lotta kollar med
Smålandsidrottförbund om de står för kostnaderna för konferensen och meddelar ordförande
deras beslut.
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§ 6 Aktivitetslistor hösten 2016
Aktivitetslistor överlämnades till Lotta. Smålandsidrotten har bjudit in till möte 6 dec 11:30
Guldfågeln Arena, Kalmar. Lars A och Gunnar försöker delta. Lyssna av om det finns
utbildningar för Idrott On Line samt ekonomisystemet, vad krävs för rapportering av
bidragen. Lotta ansvarar för att aktivitetslistor och rapportering kommer in till respektive
myndighet.
§ 7 Laget runt
Skansendagen
Vi måste göra reklam för den genom utskick och på hemsidan. Lars A återkommer till Gunnar
när Skansen är bokad.
Seglarskolorna
Lars R och Patrik kollar upp när seglarskolorna skall gå av stapeln så det kan komma in i
kalendariet. Hör efter med Elin och Pontus hur de ser på kommande säsong och deras insatser.
Utmaningar är att vi skulle behöva en båtvårdsgrupp som tar ett ansvar för jollar och rib båtar.
Lägg ut detta på hemsidan samt i utskick för att se om vi kan hitta intresserade medlemmar.
Vi skall undersöka möjligheten att skifta brygga och ramp vid klubbstugan, hör med Göran
igen. Instruktörer är alltid en viktig fråga för klubben.
Uppställningsplatsen
Det återstår mycket arbete innan det är klart. Det finns ett stort behov av att få ihop en grupp
som delar på ansvaret. Lägg ut detta på hemsidan samt i utskick för att se om vi kan hitta
intresserade medlemmar. Lars A har önskemål om att kunna skilja på elförbrukning för
spolplatta och övrig förbrukning. Lasse undersöker detta.
Hemsidan
Förändringar skall ske av bokning av klubbstugan, Gunnar inväntar förslag från ansvariga
stugvärdar. Lägg gärna ut någon jul hälsning.
Torr- och sjösättning
Årets deltagare har haft ett uppföljningsmöte med Lars A och Björn, mötet var positivt. Bo Å
har åtagit sig att vara samordnare. Vi har enbart fått in en offert om mobilkran. Lars A
påminner den andra aktörer som vi frågat.
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Ekonomi
Kassören redogjorde för aktuella läget, likviditeten är alltid svag vid den här tiden,
Affärskontot 10 KSEK, sparkontot 30 KSEK.
§ 8 Nästa styrelsemöte 11/1 2017
Lars A bjud in kommunens representanter till mötet.
§ 9 Fika
Gunnar och Charles ansvarar för fikat vid nästa möte
§ 10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Gunnar Johannesson

Justeras av Lars Ankarsand

