
Protokoll Styrelsemöte FSS 2021-11-08 

Närvarande   Frånvarande 

 Sara Lövström – ordförande    
 Lars Rydeberg – vice ordförande 
 Charles Puskaric – kassör 

 Hans Svalberg – sekreterare  
 Lasse Eriksson – ledamot 

 Mikael Kainulainen – ledamot 
 Richard Holm – ledamot 
 Thomas Henriksson – ledamot 
 Jonas Hådding - ledamot 
 Fredrik Gustavson – suppleant 
 Karin Reimers – suppleant 
 Martin Jältås – suppleant 

Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat 

Beslut om dagordning 

 Beslöt styrelsen godkänna den framlagda dagordningen 

Årsmöte 26 november – planering och förberedelser  

 Lars R fixar maten från 4kök, ca 150-200,-/medlem. Lars R ordnar även med dryck.  

 Sista anmälningsdag 15 november, påminnelse skickas ut av Rickard.  

 Styrelse på plats ½ timme innan mötet för förberedelser.  

 Styrelsen kommer på årsmötet föreslå att Sara leder mötet och Fredrik skriver protokoll.  

 Föredragshållare är bokad (Charlie ansvarig) 

 Diskuteras priser till medlemmar som tillfört något utöver det vanliga för klubben under 

gångna året, sponsorerna tillfrågas om gåvor.  

 Hans och Lars E går ur styrelsen vid årsmötet. Lars E behåller uppsikt under arbetsdagen 

på uppställningsplatsen. Sara har dialog med Pär i valberedningen. 

 Förvaltningsberättelse och nästa års budget (Charlie ansvarig) samt 

verksamhetsberättelsen (Sara ansvarig) diskuteras. 

 Charlie har kontakt med revisor 

Aktuellt från sektionerna: 

Admin (Charlie): 

 Diskussion förs kring vad som bör ingå i ideella arbetet i klubben och vad som bör 

avlönas. 

 Styrelsen beslutar att höja traktoravgiften till 200.- 



Seglarskola (Lars R): 

 Förberedelser inför nästa års segelskola påbörjas, finns ev en person som kan stödja 

sektionen kring detta  

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

 Renoveringsarbeten i och utanför klubbstugan blev till belåtenhet! Arbetsinsats i och 

utanför klubbstugan gjordes under arbetsdagen. 

 Planerar ytterligare renovering utvändigt nästa vår, kostnader tas fram. I ”seglarboden” 

utanför klubbhuset önskas upphängningsmöjlighet för segel till klubbens båtar som nu 

ligger på golvet. 

 Nytt lås finns nu på klubbstugan. Styrelsen har egen kod, hyresäster får kod som löpande 

byts ut. 

 Uthyrningskostnader för bastu är 400.- resp. 200.- för medlemmar och styrenlsen 

beslutar att det ska förbli som innan. 

Uppställningsplats (Lars E): 

 Arbetsdagen förlöpte bra! Bland annat är grinden lagad, sly borttaget och tält till 

C55orna fixat. 

Torr- och sjösättning (Jonas): 

 Datum för nästa säsongs sjösättning tas fram i samråd med kommunen. 

Kappsegling (Rickard): 

 Det planeras för att åter få igång korvgrillning efter kappseglingar nästa säsong. Idéer på 

hur och vilka som kan vara grillvärdar tas tacksamt emot! 

Utbildning (Hans via Charlie):  

 Förarintyget samt kustskepparintyget startat med info-möte förra onsdagen. Kurserna 

går parallellt i några tillfällen framöver. Examination nästa år. 10-12 personer inskrivna.  

Båtvårdsgruppen (Fredrik): 

 Lilla motorn lämnas in i Karlskrona (så att garantin fortsätter gälla) 

 Planeras för byte av styrning på ribben, prisförslag har begärts 

 En av C55orna är på lagas. Skador i plasten efter segelskola. 

Övriga frågor: 

 Musikanläggning till klubbstugan diskuterades, får ingå i förslagen lämnade till önskemål 

inför vad som ska prioriteras i klubbstuga/bastu härnäst.  

 



Återkommande punkter: 

 Inget nytt från kommunen angående arbeta i hamnen med byte av bryggor. Sara följer 

upp till nästa möte.  

 Styrelsen påminns att skicka lista efter sammanträde el dyl (namn, datum, tidsintervall, 

plats) till Karin så att vi får LOK-stödet 

 Charlie fortsätter processen kring vraket på uppställningsplatsen.  

 Inget separat nyhetsbrev planeras just nu då det är många utskick så som påminnelser 

och annat som går ut just nu.  

Nästa möte: 

 Årsmöte 26 november därefter styrelsemöte den 7 december.  

Mötets avslutande: 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

Färjestaden 2021-11-10 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Karin Reimers, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 

 

 

 


