
Protokoll Styrelsemöte FSS 2021-12-07 

Närvarande   Frånvarande 

 Sara Lövström – ordförande    
 Lars Rydeberg – vice ordförande 

 Charles Puskaric – kassör 

 Mikael Kainulainen – ledamot 
 Richard Holm – ledamot 
 Thomas Henriksson – ledamot 
 Jonas Hådding - ledamot 

 Fredrik Gustavson – ledamot 
 Karin Reimers – ledamot 
 Martin Jältås – suppleant 
 Johan Siwer - suppleant 

Inledning 

 kvällen inleddes med besök av Mörbylånga kommuns nya hamnvärd i Färjestaden, 
Mikael Ullerteg. Mikael presenterade sig och projektet med nya bryggor i hamnen. 
Brev och mail har gått ut till alla som har båtplats i hamnen. På grunda av en större 
ombyggnad i norra delen a hamnen sägs båtplatser där upp och om nya önskas så ska 
de ansökas om senast 31 december 2021. Mikael berättade även om att prishöjning 
kommer göras och ett nytt bokningssystem ska införas. Styrelsen kommer fortsätta ha 

löpande kontakt med Mikael framöver.  

Mötets öppnande och beslut om dagordning 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och styrelsen godkände dagordningen.  

Styrelsen  

 Styrelsen presenterade sig och välkomnade Johan Siwer in i styrelsen. 

Kontaktuppgifter och godkännande med publicering på hemsidan: 

 Samtliga närvarande styrelsemedlemmar godkänner publicering av telefonnummer 
och namn på hemsida. Övriga ej närvarande har godkänt sedan innan. 

Roller och ansvarsområden i styrelsen: 

 Karin tar över rollen som sektionsansvarig för utbildning.  

 Ingen har tagit på sig uppgiften som sekretera så vi kom överens om att 
sekreterarrollen kommer att vara rullande på mötena tillsvidare.  

 Rickard blir styrelsens länk mot uppställningsplatsen. 



Kalender för våra aktiviteter under 2022 

 Kalender för 2022 gicks igenom och datum för diverse aktiviteter fastställdes. Några av 
årets aktiviteter har ej datumbestämts ännu. Datumen kommer sen att läggas upp på 
hemsidan.  

Aktuellt från sektionerna: 

Ekonomi och administration (Charles genom Sara): 

 Ekonomin är god, på kontot kommer vid årsskiftet finnas ca 45 000 sek.  

 Vi har fått godkänt anläggningsbidrag från kommunen på 14 000 sek. 

 Det bestämdes också att dieselersättning till de traktorer som används vid torr och 
sjösättning kommer att utgå med 600 sek, meddelas innan och godkännes av ledare 
vid respektive aktivitet. 

Seglarskola (Lars R): 

 Gruppen har fått ett administrativt tillskott, Jenny Siwer.  

 Ett möte har hållits där vi beslutat om seglarskolor och fått klart med huvudledarna 
och de är med under 2022 också vilket vi ser mycket positivt på i klubben. 

 Det kommer likt förra året att hållas 4 kurser vuxenseglarskola och 4 kurser 
sommarseglarskola för barn och ungdomar. 

Utbildning (Karin):  

 Utbildningar pågår enligt vad som berättats om tidigare. Karin har fått överlämning av 
Hans.  

Båtvårdsgruppen (Fredrik genom Sara): 

 Lilla ribbens motor skall på service i Karlskrona. 

 För stora ribben ska kostnadsförslag begäras, lämnas till service i vår. Båtarna står 
inställda i tältet nu. 

Kappsegling (Rickard): 

 Datum satta för måndagsseglingar samt KM. Se kalendern. 

 Vi hoppas på korvgrillningar i sommar efter seglingarna, har varit ett saknat inslag och 
vi hjälps åt med detta. Även Thomas H var sugen på att hjälpa till någon/några 
måndagar. 

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

 Stugvärdar sökes, möte bokat med intresserade den 16 december. För att minska 
arbetsinsatsen för stugvärdar kommer det undersökas om det finns möjlighet att anlita 
någon för gräsklippning under sommarhalvåret.  

Uppställningsplats (Rickard): 

 Rickard Holm tar på sig uppgiften att vara styrelsens länk mellan Lasse Erikson och 
Niclas Beerman på uppställningsplatsen till styrelsen.  



Torr- och sjösättning (Jonas): 

 Datum för nästa säsongs sjösättning har tagits fram i samråd med kommunen. Se 
kalendern.  

Ordföranden (Sara): 

 Julhälsning och kortare nyhetsinformation kommer skickas och läggas på hemsidan.  

 Inför 2022 är intentionen att skapa årshjul för alla sektioner. 

 Sara kontaktar Therese Möllevi från RF-SISU Småland (Smålandsidrotten) om hon vill 
och kan komma till vårt nästa styrelsemöte den 18 januari kl 18:30.  

Nästa möte: 

 Den 18 januari kl 18:30. Mötet inleds då förhoppningsvis med besök från Therese 
Möllevi.  

 Jonas är sekreterare på nästa möte och Karin fikaansvarig.   

Mötets avslutande: 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

Färjestaden 2021-12-08 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Lars Rydeberg, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 

 

 

 


