
Styrelsemö te i FSS 2021-09-14 

Närvarande   Frånvarande 

 Sara Lövström – ordförande  Lars Rydeberg – Vice ordförande 

 Hans Svalberg – sekreterare  Jonas Hådding - ledamot 

 Charles  Puskaric – kassör  Fredrik Gustavson – suppleant 

 Lasse Eriksson – ledamot 

 Mikael Kainulainen – ledamot 

 Richard Holm – ledamot 

 Thomas Henriksson – ledamot 

 Karin Reimers – suppleant 

 Martin Jältås – suppleant 

 

Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat 

Beslut om dagordning 

 Beslöt styrelsen godkänna den framlagda dagordningen 

Aktuellt från sektionerna 

Båtvård 

 Akuta problem på ribben har åtgärdats. Nu återstår byte av styrvajrar och en del justeringar. 

 Plastningsutbildning har genomförts för Båtvårdsgruppen med avsikt att framöver kunna göra enklare 
reparationer utan extern leverantör inblandad. 

 Noteras att en ambition är att försöka öka engagemanget i/för gruppen genom utbildning och andra 
"morötter". 

 Mikael pekade på att en bättre kommunikation mellan seglarskolorna och båtvårdsgruppen skulle 
underlätta för båda sektionerna och skapa färre brandkårsutryckningar. 

 Båtvårdsgrupen behöver poletter till tvätten, vilket skall ordnas på sätt som bäst fungerar för klubben. 
Ev. behöver fler poletter köpas in. 

 Beslöts att Sara kallar representanter för Båtvårdsgruppen, Seglarskolorna och Utbildningssektionen till 
gemensamt möte.  

Utbildning 

 Hasse presenterade tidigare utsänt PM ang. den fortsatta verksamheten i sektionen. 

 Eftersom Hasse beslutat lämna sitt aktiva engagemang i klubben(och ansvaret för utbildningssektionen) 
i samband med årsstämman, behöver styrelse/valberedning se över organisationen redan denna höst. 



 Hasse föreslog ett antal aktiviteter vilka styrelsen godkände. Det som ligger närmast är att gå ut med 
intresseförfrågan angående intygsutbildningar till medlemmarna. Rickard bistår här. 

 Hasse föreslog även att klubben ser utbildning som ett flöde innehållande 
barn/ungdoms/vuxenseglarskola(inkl. Seglingsintyg 1 & 2) samt vidareutbildning inkluderande övriga 
NFB-intyg efter behov. Båtvårdsgruppen arbete bör betraktas som en delprocess till föregående. 
Förslaget mottogs i huvudsak positivt. Beslöts att Hasse tar med detta till det gemensamma möte som 
planeras mellan de tre aktuella sektionerna(se ovan).  

 Noteras att av/påmastning kan vara en del i den nya planen. Även förarbevis för vattenskoter undersöks 
vidare. Hasse återkommer om detta vid kommande möte. 

Kappsegling 

 Söndagsseglingar(september) pågår som bäst. 4-6 båtar/seglingstillfälle har deltagit. 

Torr- och sjösättning 

 24 resp. 16 båtar anmälda till de båda upptagningstillfällena. Stor kran inbokad för båda gångerna. 

 Aktivitetsplan föredrogs och noteras att sista anmälningsdag är 15/9. 

Uppställningsplats 

 Tvätten nyttjas nu igen. Brist på poletter skall åtgärdas, se även ovan. 

 Märkbar efterfrågan på båtplatser, men uppställningsplatsen är full varför intresserade ibland får 
hänvisas till andra. 

 Diskuterade styrelsen möjligheter att utöka nuvarande uppställningsplats alternativt hitta ytterligare en 
tomtyta för fortsatt expansion. 

Klubbstuga och bastu 

 Innan styrelsemötet inleddes presenterade en inbjuden gäst(Julia) förslag till uppsnyggning av 
klubbstugan med målning, omklädsel stolar, uppiffning av inredning m.m. Förslaget bifölls av styrelsen. 

 Struktur, flöden m.m. har nu tagits fram för uthyrningsverksamheten. 

 Nya, högre priser gäller från 1 november. 

 Offert på gräsklippning väntas.  

 Möte i arbetsgrupp bastu genomförs 15/9. 

 Byte av golv: sponsring har ordnats. 

 Investeringsbidrag för olika insatser kan sökas hos kommunen. Underhållsbehovet blir allt större. Charlie 
hjälper till med ansökan; med dead-line i oktober. 

 Betalningsrutiner för uthyrningsverksamheten har förbättrats och justerats i samråd av Siv och Charlie. 

Seglarskola 

 Höstens kurs är nu igång med 8 betalande deltagare. 

Admin 

 Styrelsen godkände Charles ekonomiska rapportering efter föredragning av resultat- och likviditet 
avseende föreningen. Se bilagda kopior av rapporterna. 

 Likviditeten beräknas nu till 115.000 vid årsskiftet. 

 Uppdrogs åt Charlie att ta nödvändiga kostnader och investeringar innan bokslutet - givet att vår buffert 
om 50.000 inte underskrids och efter ytterligare sammanställning och granskning av de utbetalningar 
sektionerna kommer med äskande om asap. 



 Ett fysiskt möte med föreningens bank angående firmateckning är nu avklarat. 

 Avhysning av "vraket": arbete pågår i samverkan med Kronofogden. 

Övriga frågor 

 Arbetsdagen: Beslöts om ändring av datum till den 23:e oktober. Arbetet kommer i huvudsak att 
koncentreras till Uppställningsplatsen. 

 Årsmöte: Förberedelser diskuterades. Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 

 Idéer och förslag på trevliga klubbaktiviteter, föredrag m.m. välkomnas inför nästa styrelsemöte(alla). 

 Har FSS en klubbholme(Storön)? Frågan undersöks vidare av styrelsen och tas upp på nästa möte. 

Återkommande punkter 

Nyhetsbrev 

 Noterades inga beslut. 

Genomgång förfallolista 

 Listan gicks igenom och uppdateras av sekreteraren inför kommande möte. 

Nästa möte 

 Genomförs 18:e oktober(obs ändringen) klockan 19:00 i klubbstugan. 

Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Färjestaden 2021-09-16 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Hans Svalberg, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 

 

 

 

 


