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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021 

FSS har 170 medlemmar fördelat på 121 medlemskap inklusive våra sponsorer. Verksamheten drivs 

på ideell basis och det är medlemmars engagemang som driver klubben framåt. Året som gått har 

präglats av pandemin vilket på olika sätt har påverkat verksamhetens aktiviteter med nedstängning 

och inställda aktiviteter. Under andra halvan av verksamhetsåret har aktiviteter återupptagits och vi 

har återigen fått möjlighet att umgås. Segelskola för barn, ungdomar och vuxna under sommar och 

höst har varit väldigt uppskattade med många deltagare. Klubbstugan har rustats upp och möjlighet 

för bastu har återupptagits. Vår måndagskappsegling, klubbmästerskap, sjö- och torrsättning har 

genomförts precis som tidigare år. Föreningens ekonomi är trots pandemins negativa påverkan 

förhållandevis god.  

Styrelsen  

Styrelsen har bestått av: Ordförande Sara Lövström, vice ordförande Lars Rydeberg, kassör Charlie 

Puskaric, Sekreterare Hans Svalberg, ledamot: Thomas Henriksson, Lasse Eriksson, Jonas Hådding, 

Rickard Holm och Mikael Kainulainen. Suppleant: Karin Reimers, Martin Jältås och Fredrik Gustavson. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten, varav 6 hållits digitalt på grund av pandemin. Utöver 

styrelsemöten har möten i olika konstellationer hållits vid behov.  

Klubbhuset och bastun 

Både klubbhus och bastu har under verksamhetsåret varit stängd för uthyrning ända fram till 1 juni. 

Detta på grund av folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner 

under pandemin. Så snart lättnader kom i restriktionerna så öppnades uthyrningsverksamheten och 

bokningarna har efter det kommit igång igen. Uthyrning har gjorts till privatpersoner men klubbhuset 

har framförallt använts till föreningens egna aktiviteter så som styrelse- och sektionsmöten, 

utbildning, klubbmästerskap och arbetsdag. Ett stort engagemang från deltagare i sektionen samt 

stöd från sponsorer har möjliggjort att verandagolv med räcke och trapp bytts ut till nytt virke. Även 

en uppfräschning och målning inne i lokalen har genomförts.  

Segelskola  

För barn och ungdomar arrangerades sommarlovssegelskola under 2 veckor med 28 deltagande barn 

och ungdomar. Intresset var stort så även en fortsättning arrangerades under 6 veckor på hösten 

med 8 deltagande barn och ungdomar.  

Under verksamhetsåret gjordes en stor satsning när det gäller segelskola för vuxna. Under 2 veckors 

tid genomfördes 4 olika segelskolor för vuxna, från 15 år. En av veckorna riktades speciellt till kvinnor 

med enbart kvinnliga elever. Totalt deltog 35 personer varav 23 kvinnor och 12 män.  

Genomförande av segelskolor har varit möjlig tack vare ett stort engagemang från våra medlemmar i 

form av instruktörer, lärare, medhjälpare och organisatörer.  

Båtvård 

För att kunna bedriva segelskola krävs underhåll och reparation av våra båtar och kringmaterial. 

Detta har deltagarna i båtvårdsgruppen stått för vilket är viktigt för att hålla material i skick och 



kostnader nere. Det har även hållits fortbildning inom området, till exempel inom plastning, för att 

framöver vara fler som kan hjälpa till med båtvård. 

Kappseglingar 

Kappseglingar, så kallade ”måndagsseglingar”, har genomförts 13 måndagar och 4 söndagar från maj 

till september. Klubbmästerskap arrangerades i augusti med 9 startande båtar.  

Uppställningsplats Rökgatan 

Uppställningsplatsen är i det närmaste fullbelagd med båtar. Spolplatta som finns precis utanför är 

miljöcertifierad med hetvatten och den används flitigt av både medlemmar och andra båtägare. 

Under våren genomförde kommunen en miljökontroll av spolplattan. Under året har 

uppställningsplatsen löpande underhållits och sköts om samt att det i oktober arrangerades en 

arbetsdag då området fick en extra uppfräschning.  

Sjö- och torrsättning 

På våren har vi två sjösättningsdagar och på hösten två dagar för torrsättning. Efter önskemål från 

medlemmar användes stor kran vid båda tillfällena för torrsättning. Totalt var det 49 båtar som 

sjösattes och 50 båtar som lyftes upp vid torrsättning. Arbetet flöt på bra tack vare stort engagemang 

från ledare, många erfarna hjälpande händer och alla båtägare.  

Utbildningar 

Under våren har utbildningar utanför segelskola dessvärre fått ställa in på grund av pandemin. 

Omtag togs under hösten och påbörjades med en undersökning kring vilket intresse som fanns bland 

medlemmarna. Undersökningen resulterade i att kurserna förarintyg, kustskepparintyg och VHF-intyg 

påbörjas i november.  

Sponsorer 

Nya sponsorer har tillkommit under året viket vi är väldigt glada och tacksamma för. Sponsorer har vi 

i olika former som löpnade avtal i treårsperioder, sponsring av material till segelskola samt material i 

form av virke till veranda och räcke på klubbstuga. Föreningens sponsorer finns namngivna på 

hemsidan och på våra reklamtavlor vid klubbstugan.    

Ekonomi 

FSS har 121 medlemmar fördelat på 170 medlemskap inklusive våra sponsorer. Medlemsavgiften i 

föreningen är på 300 kr vilket är en förhållandevis låg avgift. Den låga avgiften bygger på att 

medlemmar gör ideell insats inom föreningen på något sätt. Tyvärr har det på grund av pandemin 

endast en arbetsdag kunnat genomföras under verksamhetsåret, något vi hoppas kunna ändra på till 

nästa år. Styrelsen har trots detta inte sett ett behov av att höja medlemsavgiften under året.  

Pandemin har påverkat våra inkomster för uthyrning av klubbstuga och bastu på ett negativt sätt då 

uthyrningen fick stängas under en längre tid. För förlorad inkomst har vi sökt, och till viss del fått, 

ersättning uppgående till 21000 kr från Riksidrottsförbundet. Däremot har inkomster från segelskola 

stigit tack vare den utökade verksamheten med vuxenseglarskola. Föreningens ekonomi är trots 

pandemins negativa påverkan förhållandevis god.  

 

För styrelsen i Färjestadens segelsällskap 

Ordförande Sara Lövström 


