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Protokoll:

estadens

, 2018-11-20

Deltagare: Lars Ankarsand, Charles Puskaric, Björn Fager, Lasse Eriksson, Lars
Rydeberg, Lotta Diegmann, Rickard Holm, Mikael Kainulainen, Hans Svalberg.

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna
styrelsen presenterade sig, övriga styrelsen presenterade sig.

. Hans Svalberg ny i

Dagordningen godkändes.
§ 2. Konstituering av styrelsen och firmatecknare
Följande val gjordes: Vice ordförande Lotta Diegmann, Kassör Charles Puskaric, sekreterare
Björn Fager. Firmatecknare: Kassören Charles Puskaric och ordförande Lars Ankarsand var
och en för sig.
§ 3. Kalendarium
Enklare justeringar gjordes.
Datum för Skansendagen hålls öppet. Då FSS inte längre har uppdraget för gästhamnen är
datumen för öppnande och stängning inte kända. Klubbmästerskap för kölbåtar hålls lördagen
7 september.
Lars A och Rickard H justerar kalendariet och lägger ut klara datum på hemsidan.
§ 4. Aktuella frågor
-

Försäljning av Canadensare och rullande bränsletank som förvaras vid klubbstugan
avgörs efter att medlemmarna informeras i nyhetsbrev om att anmäla intresse för köp.
Uppställningsplatsens tomtgränser diskuterades.

§ 5. Skansendagen
Formen för kommande Skansendagen diskuterade. Tid, plats och innehåll. Beslutades om att
en enkät till medlemmarna ska ligga till underlag. Denna skall skickas ut efter årsskiftet. Lars
A och Rickard H tar fram ett förslag till frågor.
§ 6. Frågor inför kommunträffen 2019
-

Båttransporter Hamnplan – Storgatan
Industrigatans skick
Seglarbryggornas status
Ändringar i Gästhamnsguiden
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-

Båtägares bilparkering i anslutning till bostäderna i hamnen.

§ 7. Från årsmötet
-

-

Styrelsen beslutade på uppdrag av årsmötet om utformningen av reglerna för
stödmedlem. Formuleringen är intagen i protokollet för årsmötet och skall införas i
stadgarna.
Låskoderna till uppställningsplatsen på Rökgatan kommer att ändras och informeras
om på fakturorna för berörda medlemmar.

§ 8. Medlemsinsatser och medlemslistan 2019
Lotta D sammanställer listorna från inlämnade uppgifter från resp. sektion.
§ 9. Övrigt
-

Lars A och Hans S representar FSS vid jullunchen hos Smålandsidrotten.
Lars A informerade om möte med de som har hand om uthyrningen av klubbstugan.
Träff med sjö- och torrsättningsgruppen kommer att hållas 28 november för
insamlande av erfarenheter från årets övningar.

Nästa styrelsemöte tisdag 11/12 kl: 19:00 FSS klubbstuga.
§ 10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Björn Fager

Justeras av Lars Ankarsand

