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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-05-09 

Deltagare: Lars Ankarsand, Håkan Wendel, Ingegerd Kristoffersson, Björn Fager, Lasse 

Eriksson, Lotta Diegmann, Lars Rydeberg. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes. Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

§ 2. Reflektioner från 50 – års festen 

Mycket positiva kommentarer från deltagare. Det vara ca 70 deltagare på festen. Kaj 4 var 

mycket nöjda och tacksamma för att de fick arrangera festen.  

§ 3 PUB/klubbafton 11 maj 

Anders Sellin kommer att genomföra en bildvisning och informera om Stockholms skärgård. 

FSS anordnar en Pub/klubb afton torsdag 11 maj kl: 19:00. Lotta tar ansvar för att det finns 

kaffe och öl etc. 

§ 4 Klubbhuset 

Hålet vid rampen, bastun skall Lars R se till att det lagas.  

Styrelsen beslutade att om det finns akut behov av städning under sommarveckorna då det ej 

finns någon stugvärd, kan styrelsemedlem beställa städning från ett städbolag. 

Sponsorskyltarnas belysning krånglar, elektriker är beställd. 

Lasse E skall undersöka ett eventuellt tänkbart golv till klubbstugan. 

§ 5 Båtvård 

Stora ribben har nu fått en ny propeller monterad. Båten har också tvättats invändigt. Botten 

var väl rengjord sen i höstas. 

 

Sven har DNA-märkt motorerna till ribb-båtarna samt kärran till den stora ribben. Kärrorna 

till C55:orna kommer också få DNA-märkning. 

 

Sven har skrivit ut en inventarielista för märkta föremål från märkföretagets hemsida. De 

märkta föremålen kommer också att fotograferas för att underlätta identifieringen i händelse 

av stöld. Styrelsen tackar Sven Åhlin och Mikael Kainulainen för deras insatser. 
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Mikael K och Charlie P skall ta ansvar för att besluta om kontaktperson och registrera oss och 

vår märkning hos DNA märkningsbolaget. 

§ 6 Rapport från gästhamnsmötet 

Mötet med Mörbylånga kommun och FSS genomfördes 20 april. Bo Å ansvarar för att beslut 

och överenskommelser vid mötet med kommunen fullföljs. Inga större förändringar av 

uppläget beslutades. 

§ 7 Ekonomi 

Ordförande rapporterade utifrån underlag från kassören. Likviditeten i klubben är god. Det 

pågår ett arbete med att se om man kan använda Swish för att betala bastun.  

Bo Å ansvarig för medlemsregistret och kassören fortsätter arbetet med hur medlemsregistret 

är och skall struktureras.  

§ 8. Övriga frågor 

Sponsorgruppen skall ta fram en ny gästhamnsbroschyr till 2018. Ia och Håkan är ansvarig.  

Uppställningsplatsen, ett filterbyte skall ske i tvätten. Lasse E är ansvarig. 

Vårens seglarskola är fulltecknad, föräldrarna har engagerat sig i båtvård. Allt flyter på som 

planerat. 

Sommarlovsseglarskolan, marknadsföring pågår, vid skrivande stund är det 9 deltagare av ca 

20 platser. V 26 och 7 deltagare av ca 20 platser V 27. 

Klubben har fått kommunens båtplatslista, Lars A skall lägga in den i Dropbox. 

§ 9. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte tisdag den 29 augusti FSS klubbstuga. 

Lotta ordnar fika. 

§ 10. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 
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Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


