
Protokoll Styrelsemöte FSS 2022-02-08 

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 

Mötet genomförs digitalt på grund av rådande pandemi och hög smittspridning lokalt. Inleds 
med besök av representanter från Mörbylånga kommun. Tf Gatuchef Helena Ekvall och 
hamnkapten Mikael Ullerteg. Följande togs upp på mötet: 

 Nya planförslaget jobbas det vidare med. Plankartan visades. Fortsatt kvar samma som 
gick ut på samråd.  

 Hamnförändringen. Bryggor tillverkas nu. Slutet feb/mars med leverans i Färjestaden. 
Nu gjuts klackar till landgångar. Kommer vara mycket prylar vid hamnplan under en 
period.  

 Nya digitala systemet. https://betala.morbylanga.se Öppnar 1 mars. Beslut ska tas i 
kommunfullmäktige i februari. En brygga 37 meter och den norra 40 meter. 20 meter 
vatten mellan en y-bom och en annan Y-bom.  

 Helena kommer göra så att båtplatser inte är bokningsbara längs kajen vid vår sjö- och 
torrsättning. Helena har fått datumen.  

 Finns kö på platser fortfarande? Kö-listan har kortats av. Alla som anmält sig har fått 
plats. Nu finns en plats ledig på flytbryggan 2 på södra flytbryggan. 2 platser öster om 
Dessie. Kösystem kommer finnas i det digitala systemet. Nästa steg är att avsluta det 
manuella arbetet med kö-listan och då lägger de in kölistan i de digitala systemet.  

 Inga förändringar vid mastkran. Nu kommer båtars placering vara mer rätt i 
förhållande till längd och bredd. Rätt båt på rätt plats. Kommer bli 3,20 breda 
flytbryggor med el, vatten och belysning. 

 De som inte sjösätter ett år, vad händer med dem? Då kan man ju hyra ut i andra hand 
en säsong med kommunens godkännande.  

 Det saknades brandsläckare förra sommaren, hur går man tillväga? Ring servicecenter 
direkt nästa gång. Vi föreslår att telefonnummer ska sättas upp så besökare vet vart 
saker ska anmälas.  

https://betala.morbylanga.se/


 Farthindren på Storgatan är ett problem för oss vid sjö- och torrsättning, hur gör vi? 
Olika varianter av lösningar diskuterades och Jonas kommer ta det vidare med Anders.  

 Anläggningsbidraget vi fått i år var mycket lägre än tidigare (söks i augusti varje år), hur 
kommer det sig? Kommer följas upp mellan kassören och kommunen.  

 Mikael meddelar att han har en fråga om skydd för Y-bommar som han kommer skicka 
till oss.  

 Mikael uttryckte tacksamhet för klubbens åsikter angående nya delen hamnen och har 
försökt tillgodose intressenternas önskemål så långt det är möjligt. 

 

Styrelsemöte  

 Ordförande förklarade mötet öppnat och styrelsen godkände dagordningen.  

 

Aktuellt från sektionerna: 

Ekonomi och administration (Charles genom Sara): 

 Ekonomin ser förhållandevis bra ut med tanke på restriktionerna. Finns ingen direkt 
oro eftersom klubbverksamheten kommer gå igång på allvar nu när restriktionerna har 
hävts.  

 Anläggningsbidraget har minskat och kassören kommer kontakta kommunen för mer 
information i ärendet. Anläggning bidrag 16000 kr tidigare men nu 8000 kr. Charlie tar 
det vidare med kommunen. 

 Kostnad för el har ökat speciellt för klubbstugan men det beror på kursverksamhet och 
höga elpriser. Ekonomin är god, på kontot finns ca 61000 sek.  

 Uppställningsplatsen hade inte anmärkningsvärt hög kostnad angående elen.  

 Kassören har kontaktat polisen angående båten som stått länge på 
uppställningsplatsen. Kassören har även försökt få tag i ägaren men det finns ingen i 
nuläget som vill kännas vid (äga) båten. Kassören undersöker om en utomstående 
värderingsman kan värdera båten för att få fram ett värde. Om klubben inte kan få 
fram en ägare inom några månader kommer båten troligtvis skrotas. Styrelsen tar 
beslut på att fakturan i samband från torrsättningen från Boatcenter betalas av 
klubbens kassa.  

 Bygglov och arrendeavtal på rökgatan diskuterades. Det verkar finnas ett tilläggsavtal 
till arrendeavtalet men innehållet är oklart. Förfrågan till tidigare ordförande har ställts 
angående tilläggsavtalet men än så länge inget svar. 

Seglarskola (Lars R): 

 Det har bokat på lite platser på sommarsegelskola. Vuxna bara några enstaka.  

 Mässan i Kalmar 14 maj. Vad gör vi? Eventuellt gå ut med ett nyhetsbrev och få inspel 
från klubbmedlemmar och då samtidigt göra reklam för segelskolorna.  



Utbildning (Karin):  

 Utbildning - Tre kurser (förarintyg, kustskepparintyg och SRC intyg)  är igång men har 
pausats pga. av införda restriktioner. I nuläget är det ca 15 personer som går en kurs.  

Båtvårdsgruppen (Mikael): 

 Båtvårdgruppen undrar hur vi ska göra med servicen på den stora ribben. Ribben är 
viktig för seglarskolan och därför är det viktigt att den fungerar. Efter diskussion så ska 
båtvårdsgruppen ta in offerter på service och återkomma till styrelsen med prisförslag.  

Kappsegling (Rickard): 

 Planering inlagd i kalendern. Kommer göra utskick till kappseglare inför säsongen.  

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

 Restriktionerna släpps och klubbstugan öppnas för uthyrning från och med 9 februari. 
Fredagsbastun startar också upp på nytt den 11 februari.  

Uppställningsplats (Rickard): 

 Tidigare ansvarig har släppt allt arbete angående uppställningsplatsen förutom 
arbetsdagen. Detta gör att Richard som var tänkt som en länk mellan 
uppställningsplatsen och styrelsen kommer nu eventuellt bli ansvarig för sektionen. 
Detta gör att han eventuellt kommer släppa kappseglingssektionen. Frågan bör 
diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.  

Torr- och sjösättning (Jonas): 

 Mobillyft är bokad på följande datum: 23/4 (stor kran), 14/8, 24/9 och 8/10 (stor kran). 

Nästa möte: 

 Den 8 mars kl 19. Therese Möllevi från RF-SISU Småland (Smålandsidrotten) kommer 
på nästa styrelsemöte. Karin är både sekreterare och fikaansvarig nästa gång.   

Mötets avslutande: 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

Färjestaden 2021-12-08 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Jonas Hådding, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 


