
Protokoll Styrelsemöte FSS 2022-03-10 

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 

Styrelsemöte  

 Ordförande förklarade mötet öppnat och styrelsen godkände dagordningen.  

Förändring i styrelsen: 
Ordföranden inleder med att meddela att Karin av privata skäl tyvärr inte kommer kunna delta i 

styrelsearbetet och att hennes ansvarsområden inom utbildning och LOK-stöd kommer att fördelas 

mellan övriga i styrelsen.  

Aktuellt från sektionerna: 

Båtvårdsgruppen (Mikael): 

En sammanställning av arbetsuppgifter och kostnadsuppskattning av åtgärder har genomförts enligt 

önskemål från tidigare styrelsemöte.  

Stora Ribben:  

Åtgärder: Översyn styrning, arbete, service motor och kontroll växel behöver genomföras. 

Kostnadsuppskattning ca 10000 kr + åtgärder som behövs efter kontroll av växel. Styrelsen ger 

båtvårdsgruppen ett maxtak på 20000 kr innan ny avstämning med kassör och ordförande krävs. 

Johan kommer frakta ribben till Johnny som genomför arbetet.  

Lilla Ribben:  

Åtgärder: Service av Suzukimotor. Genomförs i Karlskrona på grund av garanti. Uppskattad kostnad 

3000-5000 kr. Fredrik kommer frakta motorn till Karlskrona i närtid. 

C55-or:   

En finns på uppställningsplatsen och den andra är hos Johnny som lagar en liten skada som uppkom i 

samband med segelskolan. Ingen kostnad beräknas i samband med detta. Dekalerna kan eventuellt 

behöva fräschas upp, båtvårdsgruppen ser över det på sina arbetskvällar. Nästa år vid dialog med 

Ölands bank om sponsring så tas det även upp med Ölands bank om de vill att dekalerna åtgärdas  



Optimister:  

Totalt används 8 av de optimister vi har. Av de 8 finns en större skada på en av dem som eventuellt 

Johnny kan laga och två andra har mindre skador som båtvårdsgruppen själva lagar. Se planeringen 

nedanför för datum för arbetskvällar. Inga stora kostnader i samband med detta mer än 

materialkostnader. Det finns ytterligare 7 optimister som inte används. Dessa ska ses över på 

arbetsdagen och därefter tas beslut om de kan säljas, skänkas eller kasseras.  

Släpvagn: 

Vi har obromsat 80-släp som besiktigas vartannat år. Johan ansvara för att besiktning görs nu i vår. 

Försäkringen är betald.  

 

Nyckelskåp:  

Mikael i båtvårdsgruppen och Thomas i sektionen för klubbstuga och bastu tar fram en gemensam 

lösning för förvaring av nycklar i nyckelskåp.  

Segelboden:  

Rensning och sortering av saker i segelboden behöver göras. Mikael, Lars och Rickard ansvarar för att 

detta bir gjort.  

Planerade aktiviteter i båtvårdsgruppen: 

Datum & tid Aktivitet Övrig info 

I närtid Besiktiga släp Johan ansvarig 

I närtid Stora Ribben fraktas till Torsås Johan ansvarig 

I närtid Motor till lilla ribben fraktas 
till Karlskrona 

Fredrik ansvarig 

5 april från 17:00 Arbetskväll  Träffas i Jonas garage 

6 april från 17:00 Arbetskväll Träffas i Jonas garage 

12 april från 17:00 Arbetskväll Träffas i Jonas garage 

13 april från 17:00 Arbetskväll Träffas i Jonas garage 

12 juni Tvätt och kontroll segel Tvätta optimister och kontrollera status på 
samtliga segel.  

7 juli Lägga i C55 och Ribb  

17 Juli Tvätt av Ribb  

14 aug  Upptagning C55 o Ribb Tvätta, vinterkonservera, se över segel. 

 

Uppställningsplats (Rickard): 

Ett klargörande i vilka arbetsuppgifter som omfattas av sektionen pågår. Fråga om förvaring av 

husbilar har åter kommit upp och diskuteras under mötet. Rickard kontrollerar vad som gäller enligt 

befintliga avtal och dokument. Frågan tas upp igen på kommande styrelsemöte. 

Angående båtvraket på uppställningsplatsen så har polisen varit på plats och undersökt det. Charlie 

har dialog med SBU, Conny Tinglöv, om eventuell oberoende värdering av vraket. (5.000 kr.) 

Destrueringskostnad kommer att undersökas, tips om båtreturer.se delades.  

Torr- och sjösättning (Jonas): 

Det saknas medhjälpare till sjösättningen och Jonas arbetar vidare med det. Annars fortlöper 

planering enligt plan. Inom 10-14 dagar kommer information att skickas ut om sjösättning till 

medlemmarna. Jonas för dialog med kommunen om eventuell kabelränna vid farthinder på 

Storgatan.  



Seglarskola (Lars R): 

Samma upplägg som förra året. Ca 14 ungdomar bokade till sommarlovssegelskolan men inte lika 

många på vuxenseglarskolan. Lars uppmanar alla att bidra med att göra reklam för segelskolan. 

Fakturering kommer påbörjas i april, Lars förser Charlie med underlag.  

Kappsegling (Rickard): 

Enkät har gått ut till måndagsseglare med frågor om hur man vill ha årets upplägg. Påminnelse 

kommer gå ut inom kort.  

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

Inte så stor efterfrågan av att hyra klubbstugan men bastun nyttjas flitigt. Diskussion kring skötsel av 

utvändiga ytor, fler stugvärdar behövs för att få ihop ett schema under året. I sista hand får vi hyra in 

tjänsten med tex gräsklippning men det kan bli dyrt för klubben. Borde gå att få personer som hjälper 

till med tanke på arbetsplikten. Tas upp i nyhetsbrev.  

Uppmätning av anläggningsytor gjorda tillsammans med kommunen. Förhoppningen är att 

kontrollräkningen kan bidra till höjt anläggningsbidrag.  

Utbildning (Charlie):  

Utbildningar som flyttades fram pga restriktioner har återigen påbörjats och genomförs under mars 

månad.  

Ekonomi och administration (Charles genom Sara): 

Just nu 78000 kr i kassan. Viss oro finns för de stigande elkostnaderna. Sponsorintäkterna är bra, det 

är nästan fullt på sponsortavlan. Diskussion om utbyggnad av sponsortavlan pågår. Fakturor för 

medlemsavgifter har skickats ut. Diskussion bör föras om årsavgiften ska höjas, frågan tas upp igen 

på nästa möte för i så fall ska beslut tas på årsmötet.   

Övrigt: 
 Polletter: Diskussion och beslut om prisökning av polletter för tvätt vid uppställningsplatsen 

för icke medlemmar, detta på grunda av ökade kostnader. Priset per pollett blir nu 200 kr för 

medlemmar och 300 kr för icke medlemmar. Niklas Birman har hand om polletterna och 

Rickard informerar honom samt lägger upp prisändringen på hemsidan.  

 Pubkväll den 1 april kl 19:00 i klubbstugan. Charlie hör med kryssarklubben om de vill 

komma då. Ansvariga för pubkvällen är Thomas, Rickard och Martin.  

 Båtmässan 12-14 maj. Intresset är svagt och aktiviteter vi genomför kommer kräva 

engagemang från flera personer, ett engagemang som vi i dagsläget inte ser att vi har med 

tanke på att vi inte kan hitta folk till våra ordinarie aktiviteter. Beslutet blir att vi inte deltar i 

egen regi men Lars kommer kolla med Johnny om han deltar och eventuellt stöttar vi honom.  

 Nyhetsbrev: Ämnen att ta upp är Arbetsplikten inte undantagen längre, reklam för 

segelskola och möjlighet att hyra klubbstugan, pubkväll 1 april.  

 Sara tar en ny dialog med Therese Möllevi från RF-SISU Småland (Smålandsidrotten) för att 

höra om hon kan komma till oss på nästa möte.  

Nästa möte: 

 Flyttat från 5 april kl 19:00 till måndagen den 11 april kl 19:00  



Mötets avslutande: 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

Färjestaden 2022-03-10 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Charles Puskaric, sekreterare   Sara Lövström, ordförande 


