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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-03-27 

Deltagare: Lars Ankarsand, Björn Fager, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Rickard 
Holm, Lars Rydeberg, Charles Puskaric Gunnar Johannesson. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Medlemsregister 

Idrottonline kommer vara klubbens medlemsregister fortsättningsvis, ansvarig är Lotta. 
Speedledger förblir vårt ekonomisystem, ansvarig är Charles. Rensning av Idrottonline skall 
ske i oktober månad varje år, ansvarig är Lotta. Ungdomar som exempelvis gått seglarskolan 
tillfrågas om de skall vara medlemmar näst kommande år, om inte rensas de ur från systemet. 
Aktivitetslistorna sköts som vanligt i Idrottonline, ansvarig är Lotta.   

§ 3. Ekonomiska läget  

Kassan ca 107 KSEK ytterligare intäkter är på väg in, det ser bara enligt kassören. Lars R tar 
och hanterar skadan på ribben med försäkringsbolaget. Skadan är anmäld av Lars A. 

§ 4. Gästhamnen 

4 stycken familjer har anmält att de ställer upp och hjälper till som Gästhamnsvärdar, vi har 
fortfarande ingen huvudansvarig. Vi börjar med att göra ett utskick till medlemmarna först 
och ser om vi kan få dem att hjälpa till med detta uppdraget. 

Ett annat alternativ är att tala med Mikael på Kaj 4 för att se om har han någon person som 
kan ta in avgifter. Ett annat alternativ är att tala med Fredrik på bageriet.  

Eventuellt måste vi anställa någon som hjälper till med detta. 

Styrelsen överväger att säga upp avtalet med kommunen inför nästa år om vi inte lyckas 
bemanna uppdraget med hjälp av klubbens medlemmar. 

§ 5. Seglarskoleplaneringen 

Ordförande informerad om extratjänster genom kommunen, Lars A åker på ett möte angående 
detta.  

Lars A har mailat med Thomas, som ansvarar för bastun, för att se vad som händer med den 
trasiga bryggan. Bryggan måste lagas inför säsongen så vi kan bedriva seglarskola och 
bastubad. Lars A kollar upp detta igen med Thomas. 
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Gunnar gav en statusrapport:  

Vuxenseglarskolan är överbokad, det finns ett behov av hjälpledare. Lasse E, Lotta D och 
Rickard H lovade att ställa upp J 

Vårens seglarskola för ungdomar: 6 anmälda, instruktör finns samt hjälpledare. 

Sommarlovsseglarskolan: 2 anmälda o 2 preliminär ej marknadsfört riktigt ännu, instruktörer 
finns, hjälpledare saknas. 

Höstens seglarskola för ungdomar: Ingen åtgärd utförd ännu det kommer senare i sommar. 

Vi behöver långsiktigt bygga upp en ledarstab såväl på instruktörsidan som administrativt. 

§ 6. Sjösättningsanmälan 

Björn rapporterar om sjösättning: 37 är anmälda, 20 respektive 17 båtar vid tillfälle ett och 
två. Det bör landa på totalt ca 50 båtar. Bemanning för sjösättning är klar, mobilkran är 
bokad. Lars A skickar ett mail kommunen och bokar 27/4 och 4/5 samt 21/9 och 5/10 för 
2019. Det går åt 17 medlemmar för att organisera sjösättningen. En del synpunkter har 
inkommit på datum, delvis beroende på den sena våren. 

§ 7. Avstämningar sektioner 

En medlem önskar bygga ytterligare ett båthus, styrelsen godkännde det. Vi har plats för 7 
”båthus” ytterligare. Lasse redogjorde för planeringen vad som skall göras på 
uppställningsplatsen. En båt som står uppställd har vi skickat rekommenderat brev till ägaren, 
för att därefter kunna anlita kronofogden för att få bort den från, då de ej betalar. Lars A tar 
upp detta med Roland Nanberg och ser om kommunen kan hjälpa till med båten. 

Avgiften för användandet av klubbens traktor, fastställdes till 150 SEK för våren och 150 
SEK för hösten. Körjournalen skall införas, bokning sker av traktorn för ned- och uppkörning 
av båt. Rickard får uppdatera avgifterna på hemsidan. 

Sponsorgruppen Ia och Håkan har inte hunnit med att ta tag i sponsringen. Ia kommer skicka 
ut till de som behöver förlänga sina avtal. Ia och Håkan har meddelat att de inte hinner med 
detta, vi behöver hitta några ersättare som hanterar detta uppdraget. 
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§ 8. Övriga frågor 

Arbetsdagen: Utskick angående arbetsdagen skickas ut 28 mars. Lars A ansvarar för att det 
finns aktivitets/deltagarlistor som fylls i. Lars A hälsar välkommen på arbetsdagen.   

Lars A skall ha ett möte med stugvärdarna för att diskutera deras uppdrag 

Björn lyfte frågan angående medlemmarnas möjlighet att använda klubbstugan, styrelsen 
beslutade att medlemmar skall få tillgång till kod. Medlemmar kan vända sig till Björn för att 
få en kod. Lars kollar om det finns en annan kod som kan användas av medlemmarna.  

I nyhetsbrevet i april tar vi upp sjösättningsfesten och att medlemmar kan få koder 
klubstugan. Alla medlemmar bjuds in till sjösättningsfesten, till en kostnad av 50 SEK per 
medlem, dryck köper medlemmen i klubbens bar. Medlem skall anmäla sig till festen.  

§ 10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 24/4 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Lars R fixar fika.  

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


