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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-20. 

FSS har c:a 250 medlemmar fördelade på 148  medlemsskap inkluderande 

våra sponsorer. Under året har många nya medlemmar kunnat hälsas 

välkomna, samtidigt som ganska många äldre medlemmar gått ur klubben. Vi 

har två anläggningar dels klubbstugeområdet i norra delen av hamnområdet 

dels en större uppläggningsplats för båtar vid Rökgatan i industriområdet. Vi 

har medlemmar i alla åldrar och av båda könen; 

Styrelsen  Har haft följande sammansättning;                                                                           

Lars Ankarsand, ordf. Björn Fager, sekr.  Charlie Puskaric, kassör. Lotta  

Diegmann,v.ordf. Lars Rydeberg, ledamot. Michael Kainulainen, ledamot.  

Hasse Svalberg, ledamot. Lasse Eriksson, ledamot.  Rikard Holm, ledamot.  

Karin Reimers,suppleant. Martin Jältås, suppleant. 

Styrelsen har haft 9 st protokollförda sammanträden samt, som vanligt, en 

mängd olika kontakter inbördes i olika frågor.  

Klubbhuset 
Uthyrningsverksamheten av lokalen har varit  omfattande både från såväl 

medlemmars som privatpersoners håll. Bokningarna sker via vår hemsida 

www.fssbk.se. Lokalen användes även för sektionernas möten. Våra 

stuguthyrare gör här en omfattande insats som vi uppskattar å det varmaste. 

Under året har antalet bokningar påverkats negativt en hel del p.g.a. 

pandemin. Därför har årsresultatet blivit sämre. Under mars –april avbokades i 

stort sett alla förhandsbokningar. 

 

http://www.fssbk.se/


Bastun 
 Vår bastu är populär och användes flitigt på de utannonserade kvällarna. En väl 

fungerande verksamhet för medlemmarna, men som i stor utsträckning även 

utnyttjas av allmänheten. Under våren stängdes bastun en period. Under  

sensommaren gjorde dock sektionen en Coronaanpassad öppning med 

begränsningar. Den 9:e oktober uppstod dock en glödbrand under 

bastuaggregatet som gjorde att bastun åter fick stängas i avvaktan på 

renovering. Redan i början av november var renoveringen genomförd, men 

bastun förblir stängd p.g.a. coronarestriktionerna. 

      

       

Seglarskolor 
 Våra seglarskolor genomförde ingen aktivitet under våren p.g.a. pandemin. 

Under sommaren återupptgs dock verksamheten, efter kontakt med 

Landstingets smittskyddsläkare. Det blev åter framgångsrikt, med lyckade 

resultat och mycket positiv feed-back från deltagare och föräldrar. Utmaningen 

inför kommande år är ledare och framförallt vuxna hjälpledare, vi har också 

behov av att förstärka vår organisatoriska resurs, som genomför 

marknadsföring, kontrakterar instruktörer, administrerar deltagarna.                               

Vuxenseglarskolan genomfördes vid FSS klubbstuga. Seglarskolan kunde 

genomföras vid 6 tillfällen som omfattade teoripass kvällstid och heldagar 

under ett par helger. Vuxenseglarskolan har genomförts av 2 instruktörer och 

två hjälpledare. Intresset var stort, vi kunde fyllt flera kurser om vi haft 

instruktörer till det. Sommarseglarskola har genomförts för ungdomar under en 

tvåveckorsperiod. Varje tillfälle har omfattat 3 timmar. Totalt har 32 ungdomar 

fått chansen att lära sig segla. Även denna del har genomförts med 2 

instruktörer och 2 hjälpledare.                                                                                             

Båtvårdsgruppen har gjort ett strålande arbete med underhåll av båtar, sjö- och 

torrsättning samt vinterförvaring. Stort tack till instruktörer, hjälpledare och 

båtvårdsgruppen samt vår huvudsponsor.   

 



Kappseglingar                                                                               

Kappseglingar har genomförts i klubbens regi under  16 måndagar, tävlingarna 

startar i början av maj och pågår till och med till slutet av september, med 

uppehåll för semesterperioden i juli. Denna sommar har flera nya båtar 

deltagit. 54 starter har gjorts vilket innebär 3,3 båtar i snitt per startfält. Detta 

är något färre än förra året och orsaken finns nog att söka i att det varit många 

blåsiga måndagar. Klubbmästerskap arrangerades i september med 9 

startande. Klubbmästare 2020 blev Sara Lövström med sin 606:a.                                        

 

Uppställningsplatsen Rökgatan 
Vårt område, både gamla delen och den nya, fylls på succesivt med flera båtar. 

Vi kan konstatera att med vår tidigare yta hade vi inte kunnat erbjuda 

vinterplats till alla medlemmar. Nya avtal distribueras succesivt till berörda 

båtägare. Eftersom många nya medlemmar har tillkommit har vi nu endast 

några platser lediga för större båtar. På sensommaren genomförde kommunen 

en miljöinspektion bl.a. av spolplattan. Resultatet av inspektionen har 

resulterat i att styrelsen har upprättat en miljöplan, som finns publiserad på 

hemsidan. 

Sjö- och torrsättning 
Under två dagar på våren och två dagar på hösten har sjösättning resp. 

torrsättning skett av ett 47 av medlemmarnas större båtar. Vid torrsättningen 

har vi ju numera en miljöcertifierad spolplatta med hetvatten för rengöring av 

båtbottnarna, som FSS ansvarar för. Glädjande nog används den av de allra 

flesta båtägarna till gagn för miljön. Det kan bli en viss köbildning vid 

spolplattan, men detta problem har minskat eftersom vi organisaerar det så att 

de tidigaste upptagna båtarna får köra upp till plattan direkt. Den som ej vill 

vänta, kan spola dagen efter torrsättning, det fungerar bra. Styrelsen och 

medlemmarna har all anledning att rikta ett stort tack till de erfarna 

medlemmar som alltid ställer upp som ledare i denna viktiga klubbverksamhet. 



Utbildningar 
I år har samtliga kurser ställts in p.g.a. pandemin. Förhoppningen är att nya 

kurser ska kunna startas på nyåret .                                                                                                                                                                        

               

Sponsorarbetet                                                                                       

Många avtal är löpande i treårsperioder. Våra kontakter med våra sponsorer är 

goda. Styrelsen har beslutat att kontaktmannen för respektive sponsor ska 

erhålla våra nyhetsbrev så att de kan se vilken verksamhet som pågår i klubben. 
 

Ekonomi                                                                                                         

Vår ekonomiska ställning är god. Av den anledningen ser styrelsen ingen 

anledning till att höja vår blygsamma medlemsavgift.  Den låga avgiften bygger 

dock på att i stort sett alla medlemmar under året gör en ideell insats inom 

någon av sektionerna eller ställer upp med en individuell insats. Årets 

arbetsdagar har ej genomförts p.g.a. pandemin. 

 

Övrigt               

Styrelsen beklagar att pandemin påverkat verksamheten i så hög grad att 

planerade verksamheter har måst ställas in. Vi har saknat korvgrillningen efter 

måndagsseglingarna, fler tema/ klubbkvällar, vårens seglarkurser för ungdomar 

och de trivsamma arbetsdagarna. Dessutom har de förstärkta corona-

restriktionerna i början av november gjort att vår uthyrningsverksamhet har 

måst stängas, troligen året ut. Förhoppningsvis  kan detta återuppstå 2021.                                                                                                                               

 

För styrelsen i Färjestadens Segelsällskap                        

Lars Ankarsand, ordf. 


