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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-08-28 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lasse Eriksson, Charles Puskaric, Ingegerd Kristoffersson, 
Mikael Kainulainen, Håkan Wendel och Gunnar Johannesson. 
 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Avstämningen sommarens aktiviteter 

Vi gick laget runt i styrelsen och var och en fick berätta lite om sommarens båtliv.  

Klubbstugan 

Klubbstugan har haft ett par incidenter med skadegörelse, bryggan har hoppats sönder vid 
midsommar, vi har ingen ansvarig. Skylten på bryggan har brutits av, hyresgästen skall ersätta 
klubben. 

Det har varit strul med golvet som klibbar. Städningen har varit bristfällig av flera 
hyresgäster.  

Siv som ansvarar för uthyrning har gjort ett fantastiskt jobb genom sina kontakter med 
hyresgästerna samt att hon städat och putsat fönstren. Det beslutades att detta skall styrelsen 
uppmärksamma lite extra genom att ordförande som kontaktar Siv och framför styrelsen 
uppskattning. Siv behöver ngn som hon kan kontakta när ngt gått sönder eller behöver 
åtgärdas. 

Styrelsen beslutade att Lars A skall ta en kontakt med Plus 55 för att lyssna med dem vad de 
skull kunna hjälpa till med gällande underhåll och städning av klubbstugan. Förslag skall 
finnas framme till nästa styrelsemöte. 

Klubbstugan har extremt mycket spindlar och spindelväv, detta skall åtgärdas till våren 
genom att vi sprutar mot detta. Gräsklippningen har varit bristfällig under sommaren. 

Det diskuterades om det behövdes ngn skylt vid anläggningen att bad mm sker på eget ansvar, 
inget beslut fattades. 
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Seglarskolan 

Vårens seglarskola hade 7 deltagare, fungerade bra. 

Vuxenseglarskolan förlagd till Kalmar genomfördes tillsammans med Vikingarna. Mycket 
strul, transporter av båtar, båtar som fick repareras etc. Ytterst tveksamt om detta kommer 
genomföras nästa år, det får nog bli på hemmaplan i så fall. Instruktörerna gjorde ett bra jobb, 
deltagarna var mycket nöjda med kursen. 

Sommarlovs seglarskolan hade 30 deltagare. Krånglande motorer till följebåtarna skapar 
osäkerhet hos instruktörer och ansvariga. Vi måste lämna motorerna på professionell service. 
Gunnar och Lars R rekommenderade att den lilla motorn säljs när den är reparerad och ett en 
bättre begagnad köps in, med varumärken som servas av Kalmar Marina, exv. Mercury. Stora 
rib motor inlämnad till Jonas, impeller bytt fungerar nu, Lilla rib motor inlämnad till Kalmar 
Marina, avvaktar besked. Inga beslut fattades. 

Under Sommarlovsseglarskolan var det en hel del vuxna som solade och badade vid 
klubbstugan, det blev diskussioner med instruktörerna gällande att de måste kunna komma 
fram när de tar upp båtarna mm. Gunnar satte upp anslag om att under de två veckorna ber vi 
alla vara samarbetsvilliga och bereda plats. Styrelsen beslutade att Lars A bjuder in 
ordförande i de tre bostadsrättsföreningarna, där vi får diskutera frågan och se om de kan vara 
villiga att hjälpa till lite vid anläggningen, Gunnar erbjöd sig att delta vid mötet.  

Gunnar informerade om att han behöver ha ngn som hjälper till med seglarskolorna 
framförallt att vara bakjour vid sommarlovsseglarskolorna. Detta är bl.a. en säkerhetsfråga. 
Gunnar kommer vara med och organisera detta i ett år till, sen krävs det att ngn annan 
kommer in och hjälper till om han skall fortsätta. 

Höstens seglarskola startar 29/8 och genomförs nu för första gången med enbart C55:or, som 
en fortsättningskurs med 7 deltagare. Elin T instruktör, Lars R och Patrick H är hjälpledare. 

Båtvårdsgruppen 

Det har lagts ned massor av arbete på båtarna i år C55:orna har fått en ordentlig genomgång 
med nya segel och tampar samt rep och rengöring. Tyvärr har slitaget trots detta varit mycket 
stort. Mikael och Gunnar rekommenderar att båtarna ej lånas ut. Det krävs någon ansvarig för 
utlåning om detta skall fungera, som ser till att båtarna tas upp och återlämnas i samma skick 
som när de lånades ut samt lämnar ut nycklar mm. Det har vi inte idag. De rekommenderar att 
informationen om uthyrning tas bort från hemsidan. Frågan diskuteras vid nästa styrelsemöte, 
inget beslut fattades. 

Släpkärrorna till C55:orna har besiktigats i våras, en gick ej igenom. Styrelsen beslutade att 
släpkärrorna avregistreras och används som 30 släp och utrustas med LGF-skyltar. Mikael 
ansvarar för att detta blir gjort.  
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§ 3. Ekonomi 

Kassören redogjorde för ekonomin, som är god, ca 114 KSEK i kassan, något bättre än förra 
året. Positiva intäkter från seglarskolan hittills ca 54 KSEK, klubbstugan 48 KSEK, Bastun 26 
KSEK. 

§ 4. Sjö- och torrsättning 

Björn F har tidigare meddelat att han inte längre tar ansvaret för sjö- och torrsättning. Lars A 
informerade att han kommer att samordna torrsättningen detta året tillsamman med Rickard 
och Annica Kristoffersson.  

Det diskuterades att det behövs ytterligare en traktor till på hamnplan samt att det vore 
lämpligt att ha ett förmöte med ”slinggubbarna”. 

Utskick har gått ut angående anmälan till torrsättning. Önskemål om polletter saknades i 
inbjudan, det får hanteras via listor på plats vid torrsättningen. 

Lasse lovade att ta ansvar för att traktorn är ok, med körjournal mm inför torrsättningen. 

Gunnar ändrar kontaktperson för sjö- och torrsättning på FSS hemsida.  

§ 5. Arbetsdagen hösten 

Arbetsdagen genomförs lördag den 13 oktober kl: 09:00-14:00. Arbetsdagen avslutas med 
gemensam korvgrillning. 

Lars A träffar stugfogdarna innan arbetsdagen och diskuterar planeringen av arbetsdagen. 

Mikael K bjuder in båtvårdgruppen till arbetsdagen samt till ytterligare ett möte under hösten. 

Lasse E som ansvarar för uppställningsplatsen tillsammans med sina medlemmar i den 
sektionen, planerar sitt arbete och att grillen kommer fram till korvgrillningen. 

§ 6. Gästhamnen 

Mikael på Kaj 4 har ansvarat för gästhamnsuppdraget under sommaren. Detta på grund av att 
det var enbart tre medlemmar som erbjöd sig att hjälpa till. Det har kommit in en del 
synpunkter på hur bevakning av betalning skett samt att toaletter mm ej städats, det senare 
sköter kommunen om. Lars A diskuterar en slutlig reglering av ersättning och avslutar 
säsongen med Kaj 4. Styrelsen anser att föreningen skall säga upp avtalet med kommunen, då 
medlemmarna ej är intresserade av att hjälpa till med uppdraget. Antalet betalande enligt 
uppgift från kommunen är ca 74 betalande via Swish och 446 via kort. Intäkten för FSS 
pendlar mellan 25-30 KSEK per år. Uppsägning skall ske senast 1 dec 2018. Frågan 
diskuteras vid nästa styrelsemöte, inget beslut fattades. 
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§ 7. Klubbmästerskapen 

Åke ansvarar för tävlingen.  

Richard har gjort utskick, länkarna i utskicket inbjudan och seglingsföreskrifter gick ej att 
öppna.  

Lars A ansvarar för målgång och tidtagning. 

§ 9. Övriga frågor 

Rekommenderade brev har skickats till två båtägare som har sina båtar på 
Uppställningsplatsen. Båtägarna uppfyller ej kraven och avtalet, tyvärr har ej de 
rekommenderade breven mottagits. Kassören kontaktar Kronofogden, för rådgivning och 
eventuell åtgärd. 

Bäckströms katamaran skall flyttas, platsen är bokad för annan medlem. Lasse eller Lars A 
meddelar Bäckström när de träffar honom. 

§ 10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte tisdag 18/9 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 

Lars A fixar fika.  

§ 11. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Gunnar Johannesson 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


