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Protokoll:     estadens              , 2020-02-11  

Deltagare: Lars Ankarsand, Hans Svalberg, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Rickard 

Holm, Björn Fager  

Särskilt inbjudna från Mörbylånga kommun, Matteus Tholin och Per Gustavsson 

Från bastusektionen, Thomas Henriksson och Christer Lennartsson 

                    

Ordförande hälsade deltagarna och särskilt kommunrepresentanterna välkomna           . 

Därefter följde en presentation av deltagarna. 

Dagordningen godkändes med tillägg för övriga frågor enligt nedan. 

§ 2. Diskussion kring gemensamma frågor Mörbylånga kommun – FSS 

- Utbyggnad av bastun med omklädningsrum och toalett diskuterades med avseende på 

placering, byggnadslov, projektgrupp och ekonomi. Styrelsen ställer sig positiv till 

fortsatt planering av och med en projektgrupp inom bastusektionen som ansvariga. 

- I hamnen skall göras en översyn och omläggning av el och vatten på bryggorna. 

- I övrigt skall en utredning av pirarnas skick göras, utbyte av seglarbryggorna mot 

flytbryggor skall göras när ekonomin tillåter samt genomströmningen av vatten i 

hamnen förbättras. 

- Kommunen har övertagit ansvaret för Storgatan från 1/5. 

- Planerade arbeten med grävning mm på Industrigatan påbörjas under mars månad 

2020. Ansvariga är informerade om vårt behov av framkomlighet för våra båtar vid 

sjösättningarna i april och maj. 

- Öppettiderna för gästhamnen är inte fastställda. Vi informerade om vårt behov av att 

använda gästplatserna för de segelbåtar som väntar på att använda mastkranen. 

- Norra kajen kommer att vara tom på båtar till våra sjösättningsdagar.  

§ 3. Rapport från FSS temakväll den 23 jan 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till Hans Svalberg för sitt intressanta föredrag om segling 

till Medelhavet. Nästa temakväll planeras till den 17/3 och då kommer Lars Ankarsand att 

berätta om och visa bilder på sitt projekt med renovering av en Chris Craft motorbåt från 

1927. Dessutom kommer representanter från SXK Dackekrets att berätta om sin verksamhet. 

§ 4.  Uppföljning av ekonomin 

- Diskussion om obetalda medlemsavgifter ajourneras till nästa möte. 

- Elförbrukningen på uppställningsplatsen är föremål för fortsatta mätningar. 
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§ 5. Övriga frågor 

- Rickard informerade om förändringar i FSS administrativa rutiner för lagring av 

dokument. 

§ 6. Mötets avslutande 

Nästa styrelsemöte tisdag 10/3 kl 19.00 i FSS Klubbstuga. 

Vi räknar med att Karin ordnar fika. 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


