
Protokoll Styrelsemöte FSS 2022-06-07 

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: 

Jr Cup i saltsjöbaden 

Två av våra ungdomar representerade klubben. Deltagaravgiften på 300 kr sponsras av klubben. 

Charlie och Lars ordnar det. Förslag om att skriva text på hemsidan för att berätta om denna cup. 

Lars och Rickard följer upp.   

Dragfordon och vikt 

Jonas skriver information om vad som gäller för dragfordon och vikt. Lars kollar pris på hyra av annan 

traktor vid sjö- och torrsättning.    

Använda gästhamnsplatser vid sjö- och torrsättning 

Jonas skriver information till medlemmar om vad som gäller när gäshamnsplatser används i samband 

med sjö- och torrsättning.  

Hjärtstartare i hamnen  

Martin har framfört förslag till Matteus på Mörbylånga kommun. Responsen var att de tyckte 

förslaget var bra.  

Hur ökar vi aktivitet/närvaro av medlemmar 

Vi har noterat en nedåtgående spiral när det gäller arrangemang som anordnas för medlemmar och 

diskussion fördes om vad som ska göras för att åtgärda detta. Föreslår att återinföra Skansendagar i 

samband med årsmöte för att ta reda på vad medlemmar önskar av klubben. Vi tar upp frågan på 

nytt vid nästa styrelsemöte. 



Aktuellt från sektionerna: 

Båtvårdsgruppen (Fredrik, Mikael och Johan): 

Gruppen följer den plan som lagts upp. Besiktning av släp är på gång, likaså tvätt av optimister. 

Nyckelfrågan (nyckelskåp, förvaring av nyckel osv) är löst ihop med Thomas.  

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. 

 

Klubbstugan/bastu (Thomas): 

Bastun är mycket uthyrd och kommer påverka slitaget. Beijers har sponsrat material, Thomas och 

Rickard tar han om information på hemsidan kring sponsorer. 

Ekonomi och administration (Charles): 

Drygt 130000 kr på kontot. Värdering av ”Laringa” är på gång. Offert för ekonomitjänster kommer tas 

in.  

Segelskolan (Lars): 

Anmälningar och förberedelser flyter på som det ska. Flaggar för eventuella merkostnader om det 

blir få anmälda till kurserna.  

Nästa möte: 

16 augusti kl 19:00. 

Mötets avslutande: 

Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

Färjestaden 2022-06-07 

 

Vid protokollet:    Godkännes: 

 

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

Sara Lövström, ordförande och dagens sekreterare Fredrik Gustavson, ledamot 


