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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-04-12 

Deltagare: Lars Ankarsand, Charles Puskaric, Ingegerd Kristoffersson, Patrik Hellström, 
Björn Fager, Lasse Eriksson, Mikael Kainulainen, Lotta Diegmann , Håkan Wendel, Gunnar 
Johannesson. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes. Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

§ 2. Rapporter från arbetsdagen  

Det vara ca 26 deltagare på arbetsdagen. Uppställningsplatsen fick upp tältet. Klubbhuset fick 
målning av underslag och gräsklippning, bryggorna kom i. C55:or gjordes iordning.   

§ 3 Ev. PUB/klubbafton 11 maj bildvisning ”Sthlm skärgård”  

Styrelsen beslutade att ordf kontaktar Anders Selin, för en bildvisning och information om 
Stockholms skärgård. Detta sker vid en Pub/klubb afton torsdag 11 maj kl: 19:00. Lotta tar 
ansvar för att det finns kaffe och öl etc. 

§ 4 Lägesrapport - 50-årsfirande 

Menyn toastskagen, omväxlande bufé, kaka till kaffet, loka och lättöl ingår. Kaj 4 tar 275 
SEK, vin och starkare drycker betalas av deltagaren själv. Klubben subventionerar delar av 
kostnaden, deltagarna betalar 150 SEK. Vid dagen möte hade 16 personer anmält sig, sista 
anmälningsdag är 22 april. Gunnar skickar en påminnelse tisdag 18 april. 

Frågesport: Lars A ber Bo Å och Ia om att de kan dela ut frågesportstalong till deltagarna. 
Gunnar har ordnat priser från Baltic, FSS betalar 500 SEK Baltic har lovat stå för mer än 500 
SEK. 

Lotteri: Charles har fixat lottringar, styrelsen får försöka vaska ihop lite mer priser. 

Bildspel: Gunnar har fixat bilder, lämnade det till Håkan W som fixar ett bildspel.  

Musik: Vi hoppar över att fixa musik. 

Media: Ölandsbladet Karin Svensson vidtalas av Charles. 

Bildcollage: Det går att använda bilder från bildspelet. Håkan W har bilderna. 
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§ 5 Vårens aktiviteter - Sektionsrapporter 

Seglarskolan 

Ungdomssegalarskolan har 12 anmälda, fullt en står på reservplats. Gunnar kollar med Elin 
och Pontus om vi kan ta in 13 stycken.  

Styrelsen beslutade att betala de kurser som Elin genomgått, det är 1500 SEK plus den 
ersättning vi får från Smålandsidrottsförbund för en utbildning 2017. Kassören betalar ut detta 
till Elin. 

Vuxenseglarskolan har 12 anmälda FSS har 7 deltagare och SSV har 5 deltagare. Diskussion 
mellan klubbarna om vem som kan lämna sin rib som följebåt till Vuxenseglarskolan, som 
genomförs i Ölandshamnen, Kalmar. 

Annonsering av Sommalovsseglarskolan. Gunnar har kollat med Ann Willsund tf 
kommunchef, det är ok att sätt upp affischer på kommunens skolor.  

Patrik H: Sporthallen Färjestaden  

Lars A/ Monica A: Skansenskolan 

Lasse E: Safiskolan, Färjestadens skola, Färjehallen sporthall, Torslunda skola, Glömminge 
skola, Gårdsby skola 

Ia K: ICA Köpstaden, ICA Almers, ICA Mörbylånga, Mörbylånga kommun 

Uppställningsplatsen 

Att göra tömma filter, rengöra spolplattan, reparera trasig skärmvägg. 

Kombinationslåsen skall vara på plats, nyckellåset skall nu tas bort. 

Båtvårdsgruppen 

Mikael K köper två nya propellrar till rib, ca 1400 SEK/st. 

Mikael tar fram ett förslag på hur bryggan skulle kunna flyttas ett steg söderut om rampen, 
lämna förslag till styrelsen. 

Lars A kollar med Rolle angående winsch vid ramp samt om de kan flytta stenar så C55:orna 
får plats på gräset. Kolla om de kan fylla igen hållet vid slipen/rampen som seglarskolan 
använder. 

Thomas Boatcenter har meddelat att han ej kommer reparera klubbens båtar på grund av sin 
nystartade verksamhet. Thomas erbjuder sig att ordna en kväll där man lär sig laga plastbåtar. 
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Sjö-torrsättning 

Funktionärer är vidtalade, Bo Å håller i det. Björn har talat med mobilkransleverantören och 
stämt av att det skall fungera med utrustningen. Sjösättningen startar kl: 08:00.  

Björn skall se till att man kontrollerar att alla som sjösätter är betalande medlemmar. 

Sponsorgruppen 

De skall ha möte i veckan. Ia bjuder in Håkan, Jörgen och Gunnar till ett möte för 
överlämning till nya sponsorgruppen.  

Kassören fakturerar omgående 12 st reklamskyltar a´ 3 500 SEK/st. 

Stiftelsen Ölandsbanken har betalat ut 50 000 SEK, de skall gå till tre optimistjollar. 

Kassören har fakturerat Ölands Sparbank 15 000 SEK enligt sponsoravtal för 
verksamhetsåret. 

Gästhamnsguiden faktureras ej detta verksamhetsåret, avtalen gällde i två år. Nästa gång bör 
man skriva flerårigt avtal med faktura varje år. Ny folder tas fram till nästa sommar. 

Ekonomi 

Kassören rapporterar att vi har ca 60 000 SEK i kassan detta efter de nya optimisterna är 
betalda. Situationen är god. 

Medlemsavgifterna är fakturerade 179 medlemmar faktureras 300 SEK per familj. 

Klubbstugan 

Stugvärdar saknas fortfarande. Lars A kan undersöka med gästhamnsvärdarna om det finns 
någon som kan ställa upp. Vi gör ett mail utskick senare om detta. 

Ljusrampen till reklamskyltarna krånglar. Lars A kollar det med elektriker. 

Gästhamn värdskapet 

Det saknas fortfarande några värdar. Vi gör ett mail utskick senare om detta. 

Ordförande meddelar att Lena Petersen har återkommit med att det skall gå att betala med 
Swish. 

Det kommer upp en elstolpe på norra hamnbassängen för större båtar. 
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§ 6. Övriga frågor 

Ordförande meddelar att han talat med Fleming, ägaren till en Magnific Midget. Han har lovat 
att skrota båten, så den försvinner. Är det någon som vill ta hand om båten får man den gratis.  

Winch vid stora rampen verkar vara svårlöst, Mikael K undersöker om det går om man sätter 
winchen långt upp och har lång lina.  

Mastkranen är reparerad. 

I avgiften till Svenska seglarförbundet ingår det bl.a försäkringar för medlemmarna. 

§ 7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte tisdag 9/5 FSS klubbstuga. 

Ia ordnar fika. 

§ 8. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


