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Protokoll: Årsmöte Färjestadens segelsällskap, 2017-11-10 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Lars Ankarsand hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.  

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Ordförande redogjorde för röstlängdsförfarandet, årsmötet godkände det.  

§ 3. Fråga om mötets utlysande 

Mötet har utlysts genom kallelse via mail till medlemmarna, vid två tillfällen och annonserats 
på klubbens hemsida. Årsmötet godkände att årsmötet utlysts stadgeenligt. 

§ 4. Fastställande av dagordning  

Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes.  

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Årsmötet valde Lars Ankarsand till ordförande och Gunnar Johannesson till sekreterare.  

§ 6. Val av två justeringsmän  

Årsmötet beslutade att välja Bo Ålund och Björn Fager att tillsammans med ordförande 
justera årsmötesprotokollet. 

§ 7. Styrelsens samt sektionernas verksamhetsberättelser  

Verksamhetsberättelsen har publicerats på klubbens hemsida innan årsmötet, 
verksamhetsberättelsen fanns även tillgänglig på mötet. Respektive sektionsansvarig eller 
ersättare redogjorde för respektive sektions verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutade att 
lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, se bilaga.  

Kassören Charles Puskaris redogjorde för ekonomin under det gångna verksamhetsåret. 

§ 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 

Revisorn Jan Lindgren föredrog en ren revisionsberättelsen för verksamhetsåret, se bilaga.  

§ 9. Fastställande av balans och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen, se bilaga 
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§ 10. Ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 

§ 11. Val för kommande verksamhetsår 

Till ordförande för ett år valdes, Lars Ankarsand 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes, Charlie Puskaris, Lasse Eriksson, Ingegerd 
Kristoffersson. 

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes, Håkan Wendel genom omval samt nyval av Rikard 
Holm. 

§ 12. Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Jan-Åke Lindgren och Johan Ericson. 

§ 13. Valberedningen 

Till valberedningen valdes, Per Malmqvist inga ytterligare förslag framkom. Lars-Erik Holm 
avgick av hälsoskäl.  

Styrelsen fick i uppdrag att besätta Valberedningen med ytterligare en deltagare. 

§ 14. Avgifter  

a. Medlemsavgift  

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 300 SEK/familj.  

b. Uppläggningsavgifter  

Avgiften beräknas efter antalet kvadratmeter som båtägaren utnyttjar, pris per kvadratmeter 
beslutades till 30 SEK. Lägsta belopp oförändrat, d.v.s. per båt 500 SEK.  

Avgiften för sommaruppläggning av båtvagnar, lämnas oförändrad, d.v.s. 300 SEK per vagn.  

Avgift för utebliven arbetsinsats, lämnas oförändrad, d.v.s. 600 SEK per 

 

 

 



Färjestadens	Segelsällskap	 	 	
832000-3554	
 

Ordförande lyfte ett förslag som framkommit från styrelsen gällande ” stödmedlem”. Att 
införa en stödmedlem kan vara ngt för äldre medlemmar som ej är aktiva längre, 
bastubadande medlemmar som ej är medlemmar. Mötet ansåg att stödmedlemmar ej skulle 
avkrävas arbetsinsats. 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att ta fram ett förslag på att införa stödmedlem samt 
aktuell avgift för dessa samt vilka förmåner FSS erbjuder dessa stödmedlemmar gentemeot 
aktiva medlemmar. Förslaget diskuteras på kommande Skansendag, planeringskonferensen 
och stadsfästs vid nästa årsmöte. 

§ 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Fastställandet av budget hänskjuts, enligt tradition till klubbens planeringsdagar i februari 
2018. 

§ 16. Behandling av motioner eller förslag som väckts av styrelse eller medlem 

Inga förslag har inkommit.  

§ 17. Prisutdelning  

Prisutdelningen genomfördes av Magnus Arnebjörk. 

Klubbmästare vid KM 2017 blev Anders Sjöblom med en Albin Express. 

Nomineringen till segrare av FSS Måndagsseglingar lyder enligt följande; 

Måndagsseglingens Gentleman  

Måndagsseglingens syfte är inte enbart att vinna, utan handlar också om engagemang och 
uppträdande både innan och efter seglingen.  

Den nominerade har uppträtt föredömligt med stort engagemang och har alltid ställt upp när 
tillfälle funnits, erbjudit andra att vara med ombord eller om någon behöver hjälp så har den 
nominerade alltid ställt upp. Under själva måndagsseglingen på banan så har den nominerade 
på ett ödmjukt sätt gett plats till de mer osäkra seglarna även om den nominerade har rätt till 
plats enligt regelboken. Måndagsseglingen avslutas med gemensam samling och korvgrillning 
där den nominerade visar på stor social förmåga. 

Den nominerade och vinnare av Måndagspriset 2017 är: Björn Fager. 

§ 18. Avtackningar och uppskattning 

Patrick Hellström avtackades då han av tidsbrist ej har möjlighet att fortsätta sitt arbete i 
styrelsen. Patrick har lovat att fortsätta hjälpa till med seglarskolorna. Ordförande avtackade 
Patrick och tackade för goda insatser. 
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Björn Fager uppmärksammades speciellt för hans fina insatser under 2017, hans engagemang 
och helhetssyn har varit av stort värde under verksamhetsåret. Ordförande tackade Björn och 
överlämnade en liten present. 

§ 19. Övriga frågor 

Ordförande informerade om att styrelsen beslutat att renovera klubbstugan invändigt. 
Renoveringen omfattar golv, målning av tak och väggar samt en del av de fasta 
installationerna i lokalen. Arbetet genomförs V 48, i huvudsak genom ideella insatser från 
styrelsen. Kodlås skall installeras för att underlätta arbetet för våra stugvärdar som ansvara för 
uthyrningen. Varje uthyrning är en ganska omfattande tidsödande process för de ansvariga.  

Nya stugvärdar har tillkommit, en stugvärd har slutat, se FSS hemsida. 

Thomas Henriksson ansvarig för bastubadet, samlar ihop ett antal deltagare som städar upp 
och lagar badbryggan och rampen som gick sönder i senaste stormen. Arbetet påbörjas vid 
FSS klubbstuga 11 nov 2017 kl: 11:00. 

Masten utanför FSS Klubbstuga är nedmonterad av Mörbylånga kommun. Masten skall 
renoveras. 

Lars Rydeberg informerade om att FSS kommer erbjuda medlemmarna en resa till båtmässan 
i Göteborg sannolikt den 10 februari 2018.  

Fråga från medlem; vad händer med de nycklar som medlemmarna har till klubbstugan när 
kodlås införs. Dessa nycklar kommer ej att fungera, för att komma in i klubbhuset krävs kod. 

Ansvarig för Uppställningsplatsen tog till sig av kritiken och meddelade att man skall sätta 
upp en maillista till alla som har plats på Uppställningsplatsen. 

§ 18. Avslutning  

Ordförande tackade för förtroendet och för att han valts om inför 2018. Han tackade styrelsen 
och medlemmarna för ett väl genomfört årsmöte.  

Därmed förklarades årsmötet avslutat. 

Anton Kock stationsansvarig Sjöräddningen Kalmar föreläste om deras verksamhet och olika 
incidenter under senaste åren. Anton gav några viktiga tips till medlemmarna.  

Därefter följde en trevlig pubkväll.  
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Gunnar Johannesson sekreterare 

 

Justeras  

 

________________________________________________ 

Bo Ålund	

 

________________________________________________ 

Björn Fager 

 

________________________________________________ 

Lars Ankarsand ordförande 

	


