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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-03-06 

Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Rickard 
Holm 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Reflektioner från Skansendagen 

Det vara ganska få deltagare, och det är för få som ingår i sektionerna som kommer. Det gör 
att sektionerna inte kan arbeta som tänkt. Diskussion om Skansendagen spelat ut sin roll i 
nuvarande form? Skall vi låta sektionerna genomföra sina egna träffar? Styrelsen återkommer 
i frågan. 

§ 3. Medlemsregister utskick, resultat 

Rickard redogjorde för enkäten 122 medlemmar har anmält sig, varv 61 huvudmedlemmar, 
dvs betalande medlemmar, till de 61 tillkommer 58 som ingår i familjerna, 3 har anmält att de 
vill vara stödmedlemmar. Lars A kallar till ett möte där Rickard, Charlie, Bo och Lotta deltar 
för att försöka få ordning på medlemsregistret. 

§ 4. Stödmedlem 

Stödmedlem skall betala 200 SEK i årsavgift, det är medlemmar som ej aktiva i båtlivet. En 
stödmedlem har inga åtaganden gentemot klubben och heller inga direkta förmåner i övrigt. 

Familjemedlem betalar en gemensam avgift på 300 SEK. Familjen har gemensamt samma 
förpliktelser och förmåner gemensamt som en enskild medlem. Vid sjö- och torrsättning, 
uppställning av båt, lån av traktor betalar familj per båt och tillfälle, dvs flera båtar i familjen 
en avgift per respektive båt.   

§ 5. Sjösättningsfest 

Lars R ber Richard om att skicka ut inbjudan till Sjösättningsfesten. Lars R och Lars A 
beslutar om avgift för deltagarna. 
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§ 6. Klubbtraktorn 

Björn och Lasse presenterade sitt förslag. Nyckel till traktorn skall fortsättningsvis förvaras 
med kodlås. Vid sjö- och torrsättning skall nyckeln finnas tillgänglig utan kodlås. Man skall 
kunna förboka traktorn vid sjö- och torrsättning. Medlem registrerar i journalen, som skall 
ligga i traktorn när de använt traktorn. Journalen används för service och eventuell 
fakturering. Traktorn får enbart användas inom Färjestadens tätort. Avgift för traktorn är 75 
SEK per enkel resa, för iläggning och uppläggning 4 resor kostar det alltså 300 SEK. LGF 
skylt och saftblandare skall finnas. Traktorn skall servas och bromsarna skall gås igenom. 
Styrelsen beslutade ovanstående. 

§ 7. Sjösättningsanmälan 

Björn rapporterar att sjösättning skall ske 21/4 och 28/4. Vi planerar med att 50 båtar kommer 
sjösättas, max 25 båtar kommer sjösättas per tillfälle. Båtägaren skall genom sin anmälan 
medge att båten är försäkrad vid sjösättningen. Båtägaren skall ta ett större ansvar för sin båt 
och vagn i samband med sjösättningen. Avgiften för sjösättning beslutades till 550 SEK, 
priset gäller enbart vid normal tidsåtgång. Vagnar skall vara förberedda, så stöttor är korrekt 
inställda, koppling mellan vagn och traktor skall fungera, slingmärkning skall finnas på båten. 
Vagn skall vara märkt med namn och mobilnummer. Björn har slingmärken för de som 
önskar. Information skall gå ut i två omgångar en om hur ekipaget skall vara utrustat. Den 
andra omgången är en anmälan till sjösättning. Utskick kommer skickas ut till medlemmarna 
inom en snar framtid. 

§ 8. Avstämningar sektioner 

Kod till stugan behövs till a) seglarskolans ledare b) till de som ingår i båtvårdsgruppen. 
Gunnar talar med Håkan om det. 

Seglarskolan tog upp frågan angående flytt av bryggan ca 2 m, dvs på andra sidan rampen. 
Detta för att undvika onödiga skador på klubbens båtar samt förenkla för deltagare och ledare. 
Frågan har varit uppe tidigare enligt ordförande skall Thomas Henriksson ansvara för att 
bryggan återställs efter skadan. Dock ansåg man inte att man kan begära att de flyttar 
bryggan. Styrelsen visste ingen som skulle kunna åta sig att organisera arbetet. Inga framsteg 
gjordes i denna fråga. 

Lars A talar med Siv, om hon kan hjälpa till så vi får några bilder på klubbstugan när lokalen 
är dukad för fest. Bilderna skall sedan användas till hemsidan, för uthyrningen. Rickard lägger 
in bilderna på hemsidan. 

Listan med klubbstugans värdar är ej uppdaterad på hemsidan, Lars A lovade att ta tag i detta 
och skicka listan till Richard som lägger ut det på hemsidan. 
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En samordnare för Gästhamnsvärdarna saknas, de tillfrågade har tackat nej. Lars A funderar 
på att göra ett utskick, ”en efterlysning” alternativt skickar den gamla listan och fråga de som 
deltog tidigare om de kan tänka sig ställa upp i år igen. 

Lars A meddelade att han tänkte skicka ut ett Nyhetsbrev och påminna medlemmarna om att 
de som ej deltar i ngn sektion, anmäler sig till någon av klubbens sektioner. 

Lars A har talat med Stefan Siwek om en eventuell VHF kurs i vår, vi avvaktar Stefans svar 
på förfrågan. 

Sponsorsgruppen skall uppdatera gästhamnsfoldern med en ny karta. Det blir inga ytterligare 
förändringar av foldern. Sponsoravtalen skall vara på mer än ett år i taget.  För Köpstaden 
skall det justeras någon logga. Bröderna Ohlsson behöver ny logga. Skylten behöver ses över.  
Ia kollar detta så det stämmer och koordinerar med Rickard så hemsidan uppdateras. 

Lasse informerade om att det är skottat på uppställningsplatsen. Lasse föreslog att klubben 
skulle köpa ytterligare ett tält för förvaring. Lars A och Charlie driver på frågan om de två 
vraken som skall bort på uppställningsplatsen. 

§ 9. Övriga frågor 

Till protokollet tas FSS skrivelse till Mörbylånga kommun angående Planprogrammet. 

§ 10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 27/3 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

 Lotta fixar fika.  

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


