
Protokoll Styrelsemöte FSS 2022-04-11 

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.  

Föranmälda punkter: 

Förslag: Göra det djupare vid badstegen: 

Önskemål från bastubadare att det grävs ur och görs djupare i närheten av badstegen. Styrelsen 

tycker det är ett bra förslag och Thomas tar frågan vidare och undersöker mer kring vad som är 

möjligt och vad som krävs. Tillstånd behöver i så fall ansökas om då det handlar om 

vattenverksamhet. Görs hos Länsstyrelsen, kostnad 1600 kr.  

Planering inför arbetsdagen 7 maj: 
Thomas har en lista för klubbstuga och bastu. Thomas köper in färg och material som behövs. Under 

dagen ska bryggan läggas i. Vad som ska göras på uppställningsplatsen håller Lasse i. Rickard skickar 

ut mail och skriver på hemsidan.   

Ska årsavgiften höjas? Fortsatt diskussion från förra mötet? 

Styrelsens förslag blir att en höjning till 400 kr i medlemsavgift och 600 kr om arbetsplikten inte 

uppfylls. Förslaget kommer läggas fram på årsmötet.  

 

Aktuellt från sektionerna: 

Båtvårdsgruppen (Fredrik och Johan): 

Optimister ar lagats och målats och stävskydd till optimisterna beställs. Lilla motorn servad och klar 

och ska hämtas. Stora ribben har hål i tuber som måste lagas inifrån. Kostnaden uppskattas till 7000-

9000 kr. Styrningen är bytt och service genomförd.  



 

Uppställningsplats (Rickard): 

Diskussion kring om förvaring av husbilar är ok enligt befintligt avtal tas upp igen på nästa möte.  

Beslut från styrelsen på att ”vraket” ska värderas. I år finns speciell fond för båtskrotning om/när det 

blir aktuellt.   

Torr- och sjösättning (Jonas): 

Medhjälpare till sjösättningen finns och om det saknas så löser Jonas det. 12 sjösättningar vid första 

tillfället och över 20 på andra.  

Seglarskola (Lars R): 

17 ungdomar bokade till sommarlovssegelskolan och 5 anmälda till vuxenseglarskolan. Annonsering 

diskuteras och kommer undersökas vidare.  

Kappsegling (Rickard): 

Beslut baserat på slutsats av enkätsvar kommer inom kort att skickas ut. 

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

Kommunen har städat längs stranden men inte utanför klubbstugan trots att det är kommunens 

mark. Thomas har kontaktat kommunen om detta och de kommer att genomföra städning även 

utanför klubbstugan inom kort.  

Botten på propp i proppskåpet är trasigt och det är något el-fel kring uttagen ovanför diskbänken. 

Elektriker behöver laga och se på problemet innan vi hyr ut igen.  

Utbildning (Charlie):  

Utbildningar klara för säsongen och slutprov genomförda.   

Ekonomi och administration (Charles genom Sara): 

Drygt 100000 kr i kassan, ca 9000 i rakningar just nu. Kommer i närtid att fakturera sponsorer för 

tavlorna.  

Övrigt:  
Pub-kväll blev uppskattad och ny pub-kväll diskuteras igen vid nästa tillfälle.  

Besök av Therese Möllevi från RF-SISU: 
Det finns 19 distrikt i landet och Therese är vår kontaktperson. Therese berättade om vad RF-SISU 

står för och kan erbjuda. Det handlar om föreningsutveckling och förutom det stöd som kan sökas 

från kommun och RF (LOK-stöd för de mellan 7-25 år) så kan RF-SISU ge stöd för föreningsutveckling i 

form av tex stöd vid utbildningar. För att få stöd ska all teori och planeringstid (styrelsearbete 

båtvård, och när vi diskuterar vår idrott i övrigt) för fler än 3 personer. Vi kan få inkluderingsstöd, 

projektstöd med mera.  

Önskemål från Therese är att registrera en termin i taget och att vi hör av oss innan vi tex köper in 

studiematerial eller arrangerar en utbildning så att stöd kan ges.  



Diskussion på mötet om vi ska arrangera en utbildning kring första hjälpen, drunkningstillbud, hjärt 

lungräddning. Eventuellt bjuda in andra klubbar i området. Kanske sjöbefälsskolan eller 

sjöräddningen kan bistå? Förslaget tas upp på nytt för diskussion på kommande möte.  

Nästa möte: 

 10 maj kl 19:00, fikaansvarig är Charlie.  

Mötets avslutande: 

 Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

Färjestaden 2022-04-11 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Sara Lövström, ordförande och dagens sekreterare Fredrik Gustavson, ledamot 


