Styrelsemöte i FSS 2021-08-17
Närvarande


Sara Lövström



Jonas Hådding



Hans Svalberg



Lars Rydeberg



Lasse Eriksson



Rickard Holm



Charles Puskaric



Fredrik Gustavson



Martin Jältås

1 Mötets öppnande


Ordförande förklarade mötet öppnat

2 Beslut om dagordning


Beslöt styrelsen godkänna den utsända dagordningen

3 Aktuellt från sektionerna
3.1 Admin


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



På Företagskontot fanns inför styrelsemötet 141.953 kr och på placeringskonto 50.000 kr.



Beslöt styrelsen vidare att Sara bokar ett fysiskt möte med föreningens bank angående firmateckning.

3.2 Seglarskola


Lars R rapporterade att årets seglarskolor har varit mycket lyckade, inte minst ledarna har gjort en
utomordentlig insats, tagit egna initiativ och hanterat uppkomna situationer på ett föredömligt sätt.



Lars efterlyser ett bättre stöd från Båtvårdsgruppen map löpande underhåll av våra båtar.



Förslag: att lägga C55:orna i Färjestaden; inga invändningar från styrelsen.



Föreningen har nu en vakant tjänst i.o.m. att Gunnar Johannesson lämnat sitt uppdrag. Tjänsten är
framförallt att ansvara för administrationen av seglarskolorna, eftersom det rent operativa arbetet är
väl organiserat och bemannat.



Ungdomsseglarskola kan komma att genomföras också i höst.

3.3 Klubbstuga och bastu


Verksamheten för uthyrning av klubbstugan behöver utvecklas. Struktur, flöden m.m. kommer att ses
över för uthyrningsverksamheten. Idéer välkomnas och kan lämnas till Thomas för vidare hantering.



Arbetsdag planeras 2:a november med grillning och övrig klubbgemenskap. Föreningen tackar Lars R
med anledning av hans löfte att sponsra eventet.

3.4 Uppställningsplats


Charlie följer upp reket till ägaren av det s.k. vraket.



Ogräs skall sprayas.



I övrigt inget att rapportera så här under sommarsäsongen...

3.5 Torr- och sjösättning


Upptagningar inplanerade 25/9 och 9/10.



Traktorn är nu på reparation och noteras att den också är trafikförsäkrad.



Nytt avtal skall tecknas med kranföretag inför nästa säsong.

3.6 Kappsegling


Måndagsseglingar genomförs enligt plan, med ändring till söndagsseglingar i september.



KM har genomförts och Sara gratuleras till segern i årets klubbmästerskap.

3.7 Utbildning


Inget nytt att rapportera. Hasse återkommer dock med förslag för verksamheten vid nästa styrelsemöte.



Noteras att av/påmastning kan vara en del i den nya planen. Ev. även förarbevis för vattenskoter
undersöks som möjlighet.

3.8 Båtvård


Noteras att styrelsen reagerat på den stora fakturan för reparation av ribbåten.



Ansvarig för båtvårdsgruppen bör undersöka detta närmare.

4 Övriga frågor
4.1 Endagseskader till Mörbylånga 28 augusti


Intresseförfrågan/anmälan skall skickas ut av Rickard.

4.2 Kartläggning av båtplatser


40-50 platser är till synes tomma och oanvända. Sara anmäler detta till kommunen.

5 Återkommande punkter
5.1 Nyhetsbrev


Om arbetsdag, torrsättning, eskader, seglarskolor i höst och påminnelse om uthyrning bl.a..

5.2 Genomgång förfallolista


Punkten bordlades till nästa möte.

6 Nästa möte


Genomförs 14:e september klockan 19:00 i klubbstugan.

7 Mötets avslutande


Ordförande förklarade mötet avslutat.

Färjestaden 2021-09-07

………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Hans Svalberg

Sara Lövström

Sekreterare

Ordförande

