
Protokoll Styrelsemöte FSS 2022-05-09 

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: Lägre hyra (måndag till torsdag) om klubbstugan hyrs kortare tid än 4 timmar 

(250 kr per timme): 

Styrelsen beslutade att inte ändra hyran då klubbstugan hyrs kortare del av dag.  

Skada uppkom i samband med sjösättning, ägaren ville ersättas för självrisk: 

En båtägare meddelande efter sjösättningen att han fått en skada på loggen. Båtägaren hävdade 

först att skadan uppkom i samband med sjösättningen och ansåg att klubben skulle ersätta honom 

för hans självkostnad till sitt försäkringsbolag. Senare återkom båtägaren med uppgift om att skadan 

var större och troligen inte hade med sjösättningen att göra. De som medverkade under 

sjösättningen har hörts och de känner igen den beskrivningen som båtägaren gav av 

händelseförloppet. Styrelsen är eniga i att om båtägaren vill gå vidare och återupptar sin begäran om 

ersättning från FSS för sin självrisk så får det ske via våra respektive försäkringsbolag.  

Det är erfarna personer som hjälper till vid sjösättning men olyckor och skador kan uppstå. Båtägaren 

ska ha en försäkring om hen vill sjösätt med oss och båtägaren är ansvarig. Uppstår skador så är det 

båtägarens försäkringsbolag respektive FSS försäkringsbolag som får utreda händelsen och 

ersättningen. FSS kommer bli ännu mer noga med att våra befintliga regler och rutiner vid sjösättning 

följs.  

Bokföring, ska vi köpa in tjänsten? 

Bokföring är ett omfattande och tidskrävande arbete och frågan om vi ska köpa in tjänsten är lyft. 

Styrelsen föreslår att offerter tas in. 



Utbildning i första hjälpen och drunkningsolyckor. 

Styrelsen anser att förslaget om att hålla en kurs kring första hjälpen och drunkningsolyckor är bra 

och önskvärt att få på plats innan sommaren. Charlie undersöker med Therese från RF-SISU om 

möjlighet till ekonomiskt stöd och Thomas frågar kursledare o datum.  

I samband med diskussion om HLR-utbildning kom förslag om hjärtstartare i hamnen. Mycket folk 

som rör sig där sommartid. Närmaste hjärtstartare är på Köpstaden eller på Wellnes studio. Martin 

tar upp frågan med kommunen.  

Aktuellt från sektionerna: 

Båtvårdsgruppen (Fredrik och Johan): 

Lilla boden där vi förvarar segel har städats och fått bättre belysning. Ytterligare en person har 

anmält intresse att delta i båtvårdsgruppen vilket är väldigt positivt. Lilla motorn är hämtad. Stora 

ribben är på lagning. Styrelsen ger båtvårdsgruppen ok på att köpa in en motorvagn.  

Båtvårdsgruppen, Mikael, Fredrik och Johan, får i uppdrag att lösa nyckelfrågan (nyckelskåp, 

förvaring av nyckel osv) ihop med Thomas till nästa styrelsemöte.  

Planerade aktiviteter i båtvårdsgruppen: 

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): 

Styrelsen beslutar att inte säga ok till förvaring av husbilar på uppställningsplatsen.  

Förslag på att sätta upp fler vattenposter för sommarvatten.  

Torr- och sjösättning (Jonas): 
Kommande sjösättning är 27 båtar anmälda till. Starttiden kommer ändras till kl 7:00. Information 

skickas ut av Jonas.  

Vi upplever ett problem med att vi inte får köra på gräset vid sjö- och torrsättningar. Kan bli problem 

vid tillexempel nödlyft. Jonas ställer frågan till kommunen.  

Seglarskola (Lars R): 

Anmälningar kommer in och reklam har gjorts i olika kanaler. Sektionen skickar önskemål till 

båtvårdsgruppen om att riktiga förtöjningspunkter sätts upp på våra båtplatser. Båtvårdsgruppen tar 

hand om detta. 

Kappsegling (Rickard): 
Kappseglingen har påbörjats med söndagar i maj, sektionen har inget annat att rapportera.  



Klubbstugan/bastu (Thomas): 

Kommunen lovade städa bort vass längs stranden men gjorde inte det utan det gjordes på 

städdagen. Även bortkörning av Vass gjordes av oss genom Thomas.  

Problem med propp och el-fel vid uttag över diskbänk är åtgärdat av elektriker.  

En lista där medlemmar kan skriva upp sig för att hjälpa till med yttre skötsel har skapats och 

kommer göras digital. Det man åtar sig att göra är att under vald vecka klippa gräs, plocka undan 

burkar eller om det ligger skräp samt höra av sig till Thomas om något verkar trasigt. Tel 0706838263. 

Eventuellt finns en medlem som kan anta uppdraget med att vara stugvärd under sommaren. I 

uppdraget ingår att invändigt kolla av stugan så den är i ordning inför kommande hyresgäster. 

Klubbstugan och framförallt bastun är mycket uthyrt. Detta kommer bidra till ett större slitage vilket 

behöver tas med i beräkningarna.  

Utbildning (Charlie):  

Inet nytt från sektionen.  

Ekonomi och administration (Charles genom Sara): 

Drygt 125000 kr på kontot inklusive en del inbetalningar som är fakturerade och betalda för 

segelskola.  

Värdering av ”Laringa” är på gång. 

Övrigt:  

Ny pub-kväll planeras till den 27 maj, alltså samma kväll som avslutning för fredagsbastun. Thomas 

och Rikard förbereder.  

Diskussion kom upp kring vad dragfordon får dra i vikt beroende på om det är bromsad eller 

obromsad efterfordon. Eventuellt har det uppkommit en regelförändring. Undersökning görs till 

nästa styrelsemöte.  

Nästa möte: 

7 juni kl 19:00, sista mötet innan sommaruppehåll. Lars fixar något att äta.  

Mötets avslutande: 

Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

Färjestaden 2022-05-09 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Sara Lövström, ordförande och dagens sekreterare Fredrik Gustavson, ledamot 


