
Styrelsemö te i FSS 2020-12-15 

Närvarande 

 Lars Rydeberg 

 Sara Lövström 

 Lasse Eriksson 

 Martin Jältås 

 Rickard Holm 

 Jonas Hådding 

 Charles Puskaric 

 Fredrik Gustavson 

 Thomas Henriksson 

 Hans Svalberg 

Mötets öppnande 

 Sara Lövström förklarade mötet öppnat. 

Sekreterare & Justering 

 Hans Svalberg, ständig sekreterare; ingen justering utöver ordförandes underskrift och godkännande. 

Beslut om dagordning 

 Beslöts om dagordning med tillägg - se nedan protokollspunkter. 

Informationspunkter 

Idrottsforum 

 Sara och Charlie har deltagit i möte med Smålandsidrotten. 

 Mest intressant var möjligheten att söka bidrag t.ex. nuvarande anläggningsbidrag(14.000), bidrag från 
Almänna Arvsfonden och andra. Digital lista har erhållits med information om alla bidrag. 

 Beslöts att Charlie redovisar detta mer i detalj vid nästkommande möte. 

 Sara avser att maila ut kommande inbjudningar till styrelsen, så att vi kan dela på insatserna när det 
gäller att hålla kontakten med Smålandsidrotten och andra externa kontakter. 

Årsplan 

 Hasse informerade kortfattat om att Sara, Charlie och han själv kommer att ta fram förslag till Årsplan 
för styrelsens arbetsår. Förslag ska finnas framme till nästa styrelsemöte - för diskussion och beslut. 

Avtal Seglarskola Swe 17.7 

 Sara informerade om att avtalet nu är klart och översänt till Johnny för underskrift. 

 Sara bevakar och Hasse arkiverar underskrivet avtal. 

Kalendarium 

 Beslöts att Kalendariet uppdateras med KM 11:e september 2021. 

 Möte med kommunen föreslaget till 9:e februrari 2021. Sara bevakar att vi får svar från kommunen. 



Så påverkar nationella allmänna råd idrotten i Småland 

 Nya nationella allmänna råd gäller för oss och andra idrottsorganisationer fram till 2021-06-30. 

Övriga frågor 

Nyhetsbrev 

 Styrelsen godkände Nyhetsbrevet och beslöts att detta distribueras snarast. 

 Rickard lägger ut Nyhetsbrevet, så snart han fått originalet från Sara. 

Aktuellt från sektionerna 

Seglarskolorna(Lars Rydeberg) 

 Vuxenseglarskola V26 och V32 i Ölandshamnen. 

 4 st C55 + ribb 

 Johnny håller i detta tillsammans med två hjälpledare. 

 

 Sommarseglarskola - ungdom 

 V27 och V28 

 Kajsa leder med 2-3 hjälpledare och Johhny håller en vakande hand över detta. 

 Elis slutar som instruktör av privata skäl. 

  

Båtvård(Fredrik Gustavson) 

 Coronasäker träff planeras med sektionen efter helgerna. 

 Tidig vår avslutas arbeten, som ej gått att utföra tidigare. 

  

Kappsegling(Rickard Holm) 

 Teammöte kallas av Rickard i januari för att diskutera nya upplägg inför säsongen 2021. Sara, Magnus 
och Jonas deltar. 

  

Bastu/Klubbstuga(Thomas Henriksson) 

 Erik fortsätter som stugfogde även detta år och även i övrigt fortsatt verksamhet på inslagen väg. 

 Parkslide nu utrotat - för denna gång. 

  

Uppställningsplats(Lasse Eriksson) 

 Filter och tömning, samt städjobb, nu utfört, lite efterarbete kvar på spolplatsen. 

  



Torr/sjösättning(Jonas Hådding) 

 Under kontroll nu, efter Jonas kontakter med Lars Ankarsand. 

  

Admin(Charlie Puskaric) 

 Beslöts att Hasse skickar årsmöteshandlingar till Charlie. 

 Charlie och Sara besöker därefter banken tillsammans på det nya året för att bl.a. reglera firmateckning. 

 Beslöts att Charlie kontaktar Lotta Diegmann för att säkerställa att vår Föreningsrapport går in som 
planerat till årsskiftet. 

 Lotta behöver uppdatera nya befattningshavare i Idrott on Line. Admin ansvarar.  

 Terese Möllevi önskar "lista"; oklart vad för sort. Även detta reds ut av Admin. 

 Hasse översänder "Verksamhetsberättelse" till Rickard för inläggning i vårt system. 

  

Utbildning(Hasse Svalberg) 

 Enkät ska gå ut för att undersöka intresse för olika intygsutbildningar m.m.  

 Beslöts att Hasse skickar enkätfrågor till Rickard fvb medlemmarna på andra sidan nyår. 

 Pga Coronan finns inga kurser eller träffar inplanerade just nu. 

  

Arbetsdagar - hur gör vi det Coronasäkert 

Följande idéer kom upp i styrelsens diskussion: 

 Sprida ut arbetet på fler tillfällen än vanligt. 

 Lägga extra krut på information och uppföljning av (allmänna) rekommendationerna. 

 Enskilt arbete/beting i större utsträckning 

 Se till att vi har aktuell bruttolista/göralista för varje relevant sektion. 

  

Beslöts att var och en ser över göralistorna till nästa gång, så att de är aktuella och kan användas för planering 

och fördelning av arbetena.(Sektionskoordinatorer) 

Klubbstugan och bastu, beslut om att öppna/hålla stängt 

 Beslöt mötet att inte öppna bastu eller klubbstuga under rådande omständigheter. 

 Bokningar via nätet stoppas av Rickard Holm fram till 1:a april 2021, så får vi ta ytterligare beslut senare. 
Hemsidans informatin samordnas även med bokningsfunktionen. 

Vilka kanaler vi ska synas i 

 Mötets mening var att vi ska fortsätta synas på Hemsidan, via mail, FB och ta vara på möjligheterna till 
gratisannonsering av våra aktiviteter i lokalpressen. 



 Förmodligen kan vi göra mer av FB och Messenger(kappsegling). Beslöts att Sara tar en diskussion med 
Gunnar Johannesson om klubbens fortsatta arbete med FB. 

Utvecklingsplan FSS 

 Utvecklingsplan 2015-2018 finns på G: att läsa liksom de enkätfrågor med svar, vilka behandlades på 
tidigare "Skansendagar" 

 Beslöts att ledamöterna i styrelsen tittar på detta till nästa möte och att vi då diskuterar fortsatt 
handlingsplan för att sätta arbetet i ett långsiktigt perspektiv; kan vara enkät till medlemmar för att 
undersöka behoven, strategimöte som tema på ett av våra kommande styrelsemöten m.m. 

Nästa möte 

Nästa möte: 12 januari 2021 19:00-c:a 21:00 

Plats: digitalt om inget annat meddelas 

Kallelse med förslag till dagordning distribueras innan mötet. 

 På agendan bl.a. 

 Bidrag(Charlie) 

 Årsplan(Sara) 

 Göra listor(Sektionerna) 

 Utvecklingsplan - hur går vi vidare?(Alla) 

Mötets avslutande 

 Förklarade Sara mötet avslutat och ledamöterna önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 

Vid protokollet   Godkännes: 

 

Hans Svalberg    Sara Lövström 

Sekreterare    Ordförande 


