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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2018-09-19 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lars Rydeberg, Lasse Eriksson, Björn Fager, Rickard Holm, 
Håkan Wendel och Lotta Diegmann. 

§ 1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna.  

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Klubbstugan 

Ett företag som heter 55 plus och ägs av Ola Nilsson får på prov städa 1:a onsdagen varje 
månad samt vid behov utföra gräsklippning. De skall kontakta ordförande om de uppskattar 
att det kommer ta mer än 3 timmar/gång. 

Luftvärmepump i köket har gått sönder. Lars Rydeberg får med hjälp av Håkan som uppgift 
att införskaffa en ny hos Kalmar VVS. 

Ordförande har varit i kontakt med företag i Nybro som ombesörjer spindelröjning, röjning 
kommer ske våren 2019. 

Ordförande har beställt nytt beslag av trasiga brygg delen från Tofta-bryggan som inte 
levererats ännu. Bryggan ska lagas på arbetsdagen. 

Uthyrningskoderna går ej att ändra online längre då företagets hemsida inte fungerar. Man 
kan ändra dessa för hand på dörren. Vi har max 9 koder som kan användas. Håkan kommer 
skriva en instruktion hur koderna ändras till stugvärdar. 

§ 3. Seglarskolan-klubbens båtar 

Lars R. och Gunnar får under vintern i uppdrag att köpa in en begagnad bättre 4 taktsmotor 
till lilla ribben. Denna bör vara av ett märke som kan servas inne i Kalmar eller hos Jonas.  
 
Ytterligare en person behövs för administration och bakjour i fortsättningen för 
seglarskolorna. Lars R. har kommit med några namnförslag till Gunnar. 
 
C55 har haft mycket slitage/skador i år. Styrelsens ledamöter får som uppgift att tänka över 
några konkreta förslag hur medlemmar får använda båtarna. Exempel kan vara max antal 
uthyrningar till en och samma person/säsong, prishöjning, införa en onlinebokning. Beslut 
fattas vid nästa styrelsemöte.  
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Beslut om att samarbete med annan klubb i form av vuxenseglarskolor, fattas vid nästa 
styrelsemöte då detta beror på beslutet med uthyrning av C55:orna. 

§ 4. Torrsättning 

22/9 15 båtar anmälda 
6/10 25 båtar anmälda 
13/10 12 båtar anmälda 
2-3 medhjälpare finns vid varje tillfälle, varav en person skall ha kontakt med kranförare 
under lyften. 

§ 5. Gästhamnen 

Redovisning skedde av gästhamnsverksamheten, det har varit 518 gästnätter som genererar en 
intäkt på 27 700 kr till FSS. Samarbetet med Kaj 4 har fungerat utmärkt. Klagomål har 
inkommit angående att toalett och dusch varit bristfälligt städade, det är kommunens ansvar. 
Styrelsen besluta att betala Kaj 5 000 SEK som ersättning för hjälpen med gästhamnen 

Enbart 3-4 medlemmar ställde upp i år för att sköta gästhamnen. Det har varit problem de 
senaste åren att hitta frivilliga varför styrelsen beslutade att säga upp avtalet med kommunen. 
Uppsägningen måste vara inne senast 1/12, ordförande skickar in uppsägningen. 

§ 6. Kommande årsmöte  

Styrelsen beslutade att vi är på Kaj 4 fredag 9/11 med start kl 18:00. 
Program ser ut som följer; En timmes årsmötesförhandlingar, därefter serverar Kaj 4 
medlemmarna som stannar landgång och en lättöl. Respektive medlem som önskar äta betalar 
ca 40-50 kr, resten subventionerar FSS. Med tanke på maten skall medlemmarna lämna en 
bindande anmälan till festen efter årsmötesförhandlingen.  
Thomas Karlsson föreläser därefter en timme om Blekinge skärgård. Thomas önskar ingen 
ersättning för föreläsning, boende eller resa, förutom att klubben köper 10 stycken av hans 
böcker a´170 kr/st.  
Ordförande skriver ihop en inbjudan till årsmötet. Rikard ordnar utskick med länk så att folk 
kan anmäla sig till middag och föredrag.  
Per Malmqvist kontaktas av ordförande i sin roll som valberedning. Ia K meddelar att hon 
lämnar styrelsen. 
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§ 7. Övriga frågor 

Kontakter har tagits med Kronofogdemyndigheten, de har möjlighet att hjälpa oss med 
båtvraken. Oklart dock vad detta kan kosta klubben. Mer information om detta kommer vid 
nästa styrelsemöte. 
Smålandsidrotten bjuder in till utbildningsdag i Växjö 20/10. Inbjudan har skickats per mail 
till alla i styrelsen och ledamöterna har möjlighet att anmäla sig. 
Rickard har tagit fram en GDPR policy som ska läggas ut på FSS hemsida. Han skickar runt 
det till alla i styrelsen för genomläsning och önskar få in synpunkter på dokumentet. 
Ordförande skickar ut ett mail till nya medlemmar för att informera om klubbens aktiviteter 
och möjlighet till arbetsinsats och sektionstillhörighet. 
 
Arbetsdagen den 13/10 samling kl 09:00 vid klubbhuset. Vi ska bl.a. rensa ogräs, fylla en 
grop mellan bryggan och land. Eventuellt byta ett element i lokalen vid uppställningsplatsen 
samt försöka flytta en båt där. 

§ 10. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är tisdag 23/10 kl: 19:00 FSS klubbstuga. 
Rickard fixar fika. 

 
§ 11. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.  

 

Vid protokollet Lotta Diegmann 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand  

 


