
Styrelsemö te i FSS 2021-10-18 

Närvarande 

 Sara Lövström - ordförande 

 Hans Svalberg - sekreterare 

 Charles Puscaric - kassör 

 Lasse Eriksson - ledamot 

 Rickard Holm - ledamot 

 Martin Jätås - suppleant 

 Lars Rydeberg - vice ordförande 

 Jonas Hådding - ledamot 

 Fredrik Gustavson - suppleant 

Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Beslut om dagordning 

 Beslöts om dagordning enligt tidigare utsänt förslag. 

Aktuellt från sektionerna 

Båtvård 

 Årshjul har arbetats fram och skall presenteras i en vidare krets. 

 Offert väntas avseende arbeten på ribben. 

Utbildning 

 Intresse för utbildningar i höst/vinter: prognosen är minst 8 deltagare på Förarintyg/Kustskeppare, 3 på 
SRC och en förfrågan om Kanalintyg. Detta på basis av utsänd intresseförfrågan.(Ytterligare två 
anmälningar har därutöver inkommit efter vårt styrelsemöte). 

 Att bedriva vattenskoterutbildning i egen regi kostar 7000:- + 4000:-/år och FSS måste utveckla kursen, 
ansöka om och bli godkända som utbildare vilket skulle vara svårt att hinna med redan till våren 2022. 

 Beslöt styrelsen att tills vidare rekommendera våra medlemmar att använda redan erhållna Förarintyg 
för att få ut vattenskoterbevis, eller gå våra förarintygskurser vilka med automatik ger beviset efter 
ansökan till Transportstyrelsen. 

 Arbetet med höstens/vinterns utbildningar drivs nu vidare enligt tidigare upprättad verksamhetsplan. 
Finansiering från RIF har godkänts. Därför beslöt styrelsen att inte ta ut någon kursavgift från våra 
medlemmar. 

Kappsegling 

 Ändringar av bansträckning eller annat kommer ev. inför våren 2022. 



 Milstolpe: En J70 representerar FSS vid kommande kappseglingar nu i höst utanför Saltsjöbaden!  

Torr- och sjösättning 

 50 båtar nu upptagna och allt har gått bra. 

 Charlie informerade om att traktorförsäkringen utökats till helförsäkring till en minimal merkostnad. 
Styrelsen godkände detta. 

Uppställningsplats 

 Full aktivitet nu efter upptagningen. 

 Lars Rydeberg kör upp grillen till uppställningsplatsen innan arbetdagen. Detta pga att klubbstugan är 
uthyrd och inte kan användas den dagen. 

 Noteras att närvarolistor för alla aktiviteter med 3 eller fler personer skall rapporteras in. 

Klubbstuga och bastu 

 Renoveringen igång. 

 Fredagsbastu har startat igen. 

 Behov av brandsläckare i klubbstuga/bastu: Charlie kollar detta med försäkringsbolaget. 

 Noteras att vi har en bra uthyrningsverksamhet, trots de höjda priserna. 

 Information om nya tider då klubbstugan är tillgänglig(ej 11-13) skall gå ut/synas på hemsidan etc. 

 Förslag att ordna information om FSS verksamhet att exponera utanför klubbhuset för de många 
förbipasserande. Styrelsen uppfattade förslaget som briljant; följs upp vid senare styrelsemöte. 

Seglarskola 

 Avslutades seglarskolorna 11/10 efter 6 omgångar. 

 Översyn/förstärkning av organisationen behövs. Koll med föräldrar och upprop i Nyhetsbrev kan vara 
saker att ta tag i; grupp formas. 

Admin 

 Summering av ekonomin för det gångna året visar intäkter på 427.000, kostnader på 409.000 och ett 
resultat före skatt på 18.400 kronor. 

 Kassan inkl. placeringskonto(50.000) är 123.000, varav 23.000 bokade för framtida utbetalningar. 

 Sammanfattningsvis ser ekonomin i klubben bra ut. 

 Mindre sannolikt att vi kan äska mer pengar i "Corona-bidrag", men ska undersökas närmare. 

 Revision pågår och skall vara avslutad innan årsmötet. 

 "Vraket": Ingen ägare vill kännas vid vraket. Fortsättning följer. 

 Karin har varit på kurs - Idrottsforum - vilket noteras. 

Övriga frågor 

Plan för årsmötet 

 Datum ändras till 26/11 18:00 OBS! 

 Sara förbereder sig för att leda årsstämman. 

 Rickard Holm ansvarar för information/anmälan/påminnelse 



 Lars Rydeberg organiserar mat m.m. till självkostnad. 

 Charlie kontaktar extern föreläsare. 

 Sara mailar ut verksamhetsberättelsen för styrelsens kommentar. 

 Noteras att såväl Lasse Eriksson som Hans Svalberg lämnar styrelsen vid årsstämman. Valberedningen är 
informerad. Tips på ledamöter välkomnas av valberedningen. 

 Fråga om ev. inbjudan till kommunen noterad. 

Framtida klubbaktiviteter 

 Förslag på föredrag om kajakliv undersöks vidare. 

 Se även förslag från Hans Svalberg; se tidigare framtaget PM mailat till Sara. 

 PUB-kväll planeras in till våren. 

FSS Klubbholme - status och beslut  

 Charlie ringer en medlemskontakt för mer information om klubbholmen och dess historik m.m. 

 Ev. besök(med motorbåt) till våren 2022. 

Tid för RF-SISSU´s besök hos FSS styrelse 

 Hans Svalberg kontaktar Therese om att vi återkommer med förslag efter konstituerande 
styrelsemötet(då styrelsens årsplan 2021/2022 skall beslutas). 

Arbetsdag 

 Börjar 09:00 med samling vid klubbhuset. 

 Därefter färd till Uppställningsplatsen där grillning också genomförs - se ovan. 

Återkommande punkter 

Nyhetsbrev 

 Rickard Holm ansvarar för kallelse/påminnelse/anmälningslista för årsmöte. 

Genomgång förfallolista 

 Inga noteringar. 

Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte: Måndag 8:e november 19:00 - 21:00 

 Hans Svalberg anmält frånvaro. 

 Rickard Holm fixar fika. 

Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

  



Förjestaden 2021- 10- 20 

 

Vid Protokollet:   Godkännes: 

 

 

……………………………………………………….  …………………………………………………. 

Hans Svalberg, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 

 

 

 


