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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2020-09-29
Deltagare: Lars Ankarsand, Hans Svalberg, Rickard Holm, Karin Reimers, Björn Fager,
Charles Puskaric, Lars Rydeberg, Lasse Eriksson, Martin Jältås, Lotta Diegmann..

§ 1. Mötet öppnades
Ordföranden hälsade samtliga välkomna.
§ 2. Ekonomirapport
Charles rapporterade att den ekonomiska statusen är fortsatt god. Resultatet för
verksamhetsåret beräknas bli cirka 20.000 kronor. Likviditeten är god, cirka 120.000 kronor.
Sammanfattningsvis kan sägas att medlemsavgifterna ökat, seglarskolorna har bra resultat
medan klubbhuset och bastun haft minskade intäkter på grund av pandemin.
§ 3. Rapporter från sektionerna
Kappsegling: Rickard rapporterade att årets måndagsseglingar lockat 54 deltagande båtar
varav 3 inte deltagit tidigare. KM som hölls 5/9 lockade 9 deltagande båtar. Grattis till
segraren Sara Lövström med Anders Sjöblom på andra plats och Per Hinsegård på tredje
plats.
Båtvård: Den nya presenningen till båttältet där FSS båtar förvaras hämtas av Gunnar i början
på oktober.
Uppställningsplatsen: Ogräsbekämpning kommer att utföras. Filter ska bytas i båttvätten efter
den andra torrsättningen.
Seglarskolor: Diskussioner pågår om att låna 2 C 55:or från Borgholm för att kunna
genomföra vuxenseglarskola med 8 – 10 personer under vår-höst. Dessutom pågår diskussion
med Johnny Billström om samarbete med genomförande av seglarskolorna.
Bastu: Verksamheten har återstartat med bokningssystem med hänsyn till pandemin.
Torrsättning: Första torrsättning är genomförd utan problem. Andra torrsättningen 3/10 har 27
anmälda båtar.
§ 4. Uthyrningsverksamheten av klubbhuset
Hyresvärdarna Siv och Sandra har haft problem med att vissa hyresgäster inte städat efter sig.
De vill därför ha en förändring av rutinerna vid undermålig städning. Det diskuterades
deposition alt. fakturering i efterhand och tydliga villkor vid bokning. Lars A sammankallar
till möte med berörda personer.
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§ 5. Miljöplan för FSS
Mörbylånga kommun har genomfört inspektion av FSS uppställningsplats på Rökgatan samt
klubbhuset. En rapport med synpunkter har delgivits FSS. Till följd av det ska en miljöplan
upprättas och förslag till sådan plan har gjorts av Lars A. Beslutades att förslaget godtas med
tillägg till sista meningen att reservdunk med högst 10 liter bränsle får förvaras på
uppställningsplatsen. Se bilaga.
§ 6. Årsmötet
Med hänsyn till pandemin kommer årsmötet att hållas på Hotell Skansen i konferenslokal för
90 personer för att deltagarna skall kunna hålla avstånd till varandra. Årsmötet äger rum
söndagen 15/11 kl. 10.00. Förtäring bestående av landgång och kaffe/te serveras. Utöver
årsmötet kommer Charles Puskaric att hålla ett föredrag om Postrodden mellan Öland och
Fastlandet. Utskick med anmälan kommer att sändas ut.
Diskuterades val för kommande verksamhetsår.
§ 7. Övriga frågor
Alternativa arbetsdagar: Då den ordinarie arbetsdagen utgått är det tre uppgifter som måste
genomföras:
Ta upp badbryggan. Ansvarig Thomas Henriksson.
Gräsklippning. Ansvarig Erik Håkansson.
Montering av båttältet på uppställningsplatsen. Ansvarig Lasse Eriksson.
Spolplattan/båttvätten. Det behövs ytterligare två kontaktpersoner som kan sköta utrustningen
för att användare skall kunna få hjälp vid problem.
§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang.

Vid protokollet Björn Fager

Justeras av Lars Ankarsand
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MILJÖPLAN FÖR FÄRJESTADENS SEGELSÄLLSKAP, FSS.
Allmänt:
FSS har två anläggningar dels ett klubbhus i Färjestadens hamn dels en uppställningsplats på
Rökgatan i Färjestaden. I anslutning till uppställningsplatsen finns också en spolplatta för båtar med
en ansluten reningsanläggning. Spolplattan ägs av kommunen men FSS svarar för drift och underhåll.
Färjestadens hamn ansvarar kommunen helt för.

Kontrollplan;

FSS:s sektion för uppställningsplatsen ansvarar under styrelsen för,
- Övervakning och underhåll av spolplattan
- Provtagning av spolvattnet från reningssystemet
- Journalföring över filterbyten och avfallsmängder vid spolanläggningen

Egenkontroll;
- Varje medlem/ båtägare har ansvar för att hålla sig uppdaterad om reglerna för den
miljöhanteringsmässiga hanteringen av sin båt.
-Styrelsen ansvarar för att via sina nyhetsbrev och vid klubbsamlingar informera om
nya miljöregler för båthantering.
- FSS sektion för sjö-o torrsättning av båtar ansvarar för att information om
hanteringen av bottenfärger finns med i sina säsongsutskick

Farliga ämnen;
-FSS har ingen egen avfallsanläggning. Medlemmarna hänvisas till kommunens
avfallsanläggning belägen endast 200 meter från uppställningsplatsen. Anläggningen
har öppettider alla dagar i veckan, även helger.
- På uppställningsplatsen får ingen gasol förvaras. Drivmedel ska förvaras på säkert
sätt. Utöver bränsle i fast båttank får endast mindre mängd, max 10 liter, i typ
reservdunk förvaras.

Styrelsen

