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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2017-09-19 

Deltagare: Lars Ankarsand, Ingegerd Kristoffersson, Björn Fager, Lasse Eriksson, 

Mikael Kainulainen, Lotta Diegmann, Bo Ålund, Gunnar Johannesson.  

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till mötet.  

Dagordningen godkändes. Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

§ 2. Rapporter från gästhamnsverksamhet 

Bo Ålund rapporterade från gästhamnsverksamheten. Bo överlämnade mtrl. mobiler etc. som 

skall överlämnas till Roland Nanberg Mörbylånga kommun. FSS har försökt få kommunen att 

lägga galler på Y-bommarna, tyvärr har det inte blivit några galler dit satta. Många svenska 

gäster frågar efter Swish för betalning, det hade varit bra om vi haft det. Det hänger på 

kommunen om vi kan använda Swish. Låskolvarna till dörren in till duscharna är tejpad med 

silvertejp, när tejpen släpper fungerar ej kodlåset. Detta måste kommunen ordna.  

508 gästhamnsnätter har bokats varav 200 gäster är från utlandet. Båtplatserna behöver 

numreras om, justeras då kommunen breddat platserna. Det vore bra om man numrerade de 

privata platserna också. FSS vill veta vem blir lokalvårdare efter Kristina Hysing, hon har 

gjort ett fantastiskt arbete. FSS sponsorbladet till båtgästerna kan ha en ruta med wifi-kod och 

kodlås.  

§ 3 Rapportering av rutiner och system för medlemsregister och avgifter 

Styrelsen beslutade att Charles, Bo, Lotta och Gunnar tar fram en rutinbeskrivning samt städar 

upp i de olika systemen IdrottOnLine och Speedledger. I samband med detta tas förslag på 

avgifter fram, detta bör vara klart till nästa styrelsemöte den 18/10. Charles är 

sammankallande. 

§ 4 Kodlås klubbstugan 

Håkan har tagit fram förslag på kodlås, som Lars därefter har köpt in. Håkan kan installera 

detta tillsammans med ett wifi med tillhörande abonnemang. Stugvärdarna skall kunna byta 

kod från dator eller mobil. Vilka koder skall vi ha, genom att olika grupper kan det skapa en 

spårbarhet. 

§ 5 Arbetsdagen 14 okt kl: 09:00-14:00 

Alla samlas vid klubbstugan för att ta upp bryggan. Då sker registrering av närvarande 

medlemmar. Lasse E ansvarar för uppställningsplatsen, Christer Åstrand tar över klubbstugan 

som stugfogde och ansvarar för det som skall göras där, Lars stöttar.  
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Masten vid klubbstugan tas ned innan arbetsdagen. Lars handlar korv till deltagarna, Björn 

sköter grillen. Lars skriver ett nyhetsbrev, om arbetsdagen, medlemsregistret och 

renoveringen av klubbstugan. Gunnar skickar ut nyhetsbrevet. 

§ 6 Klubbstugans renovering 

Lördag 25/11 kl: 10:00 samlas styrelsemedlemmar, som kan delta i renoveringen av 

klubbstugan tillsammans med Christer Åstrand. Då skall vi städa klubbhuset och plocka 

undan för målning och golvläggning. 

Björn och Lotta tar fram förslag på mörkläggningsgardiner till klubbstugan.  

Ingegerd redovisade förslag på bardisk, kökslösning och lampor. Ingegerd fick i uppdrag att 

ta fram ett konkretförslag med priser till nästa möte. 

§ 7 Övriga frågor och rapporter från verksamheten 

Styrelsen antog följande policy, FSS - Alkohol och drogpolicy, daterad sept 2017se bilaga. 

Årsmötet  

Mötet inleds med kaffe samt föreläsning av Anton Kock Sjöräddningen. Därefter genomför vi 

traditionella årsmötesförhandlingar. Årsmötet avslutas med Pub-Afton, Lotta är Pub-värd. 

Alla aktivitets- och anläggningsbidrag med tillhörande listor är inlämnade till 

Smålandsidrotten. Lotta kollar om Terese och Smålandsidrotten betalar en konferens på 

Skansen, dvs FSS årliga planeringsdag. 

Uppställningsplatsen 

Lasse har bytt filter på båttvätten. Lars A har sökt ägaren till Laringa på uppställningsplatsen. 

Men ej fått kontakt, Lars stöter på igen. 

Båtvårdgruppen 

Lars informerade Mikael om att Stora Riben som är sönder, Jonas fixar den. Björn har en 

kontakt med en kille i Nybro som lovat att serva våra utombordare i fortsättningen. Gunnar 

och Mikael försöker hitta fler personer som hjälper till i båtvårdsgruppen. 

Torrsättning 

Alla olika typer av resurser är bokade och klara. Björn har påmint Roland Nanberg och Björn 

har också talat med fiskaren att han skall flytta på sig. Mikael kontaktar Mörbylånga kommun 

angående fiskebåten så den flyttas. 

Torrsättningen den 7 oktober är också i princip färdig planerad, det är över 35 båtar då. 
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Seglarskolan 

Seglarskolan avslutas onsdag 27 sept. 

Sponsorgruppen 

Ingegerd, Håkan, och Gunnar träffas i slutet av september och tar fram ett förslag till 

sponsoravtal med Ölands Bank. Ingegerd är sammankallande. 

§ 8. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 18 oktober FSS klubbstuga. 

Lasse E ordnar fika. 

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


