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Ordföranden har ordet
Japp. Då var det vinter (höst?) igen. Är lite tudelad om jag föredrar regn eller snö.
Börjar bli lite väl blött nu. Samtidigt är det skönt att slippa trafikkaos i snö och 1015 grader kallt.
Dessutom är det ett tacksamt väglag för kryckor. Dom bytte ut min lösa höftprotes mot en nyare modell i början av december. Så nu blir det nya, friska tag och
lite roligare rörelsemönster.
Hösten har varit aktiv och lärorik. Politikerna i SDN Centrum fick för sig att stänga
mammas äldreboende, så det gick en hel del tid och engagemang för att försöka
hindra detta. Och det lyckades! Skönt för många äldre som slapp flytta på sig. En
flytt är ju väldigt påfrestande och riskabel i en högre ålder.

Fortsättning på nästa sida

Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 15 februari 2014 Kl: 15:oo
I KLUBBHUSET
Förslag till dagordning
Mötets öppnande
Val av styrelsesuppleanter
Godkännande av kallelsen
Val av två revisorer
Fastställande av dagordning
Val av övriga funktionärer
Protokoll och rapporter
Val av övriga funktionärer
Val av ordförande att leda årsmötet
Fastställande av budget och avgifter för 2014
Verksamhetsberättelse för 2013
Medlemsfrågor
Revisionsberättelsen för 2013
Mötesdagar för 2014
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Övriga frågor
Val av ordförande
Avslutning
Val av övrig styrelse
Festkommittén bjuder på kaffe

Årsfest som traditionen bjuder!
Efter årsmötet 15 februari avhåller vi vår traditionsenliga årsfest!
Festkommittén ordnar med förtäring, vin till maten, välkomstdrink med tilltugg och om du tar med ditt festligaste humör så får vi säkert en lika trevlig kväll som tidigare! Annan dricka tar du med själv.
Vi börjar festligheterna kl 18.30 så du klarar dig från att åka på en stängd grind.
Anmäler dig gör du senast 8 febr.
Telefon till P-O är 0739-802537 och till Ivan 231169. Ring i god tid för vi vill gärna ha lite tid för planering och
inköp!

Ordföranden har ordet fortsättning.
Apropå politiker och bolagsledningar i Göteborg så finns det
nog en hel del att ta tag i avseende våra hamnar. Men med
den nya ledningen i Grefab så verkar det att reda ut sig.
En del samlad information kommer förmodligen upp i dagens
ljus vid en hamnträff med Grefabs hamnar som är flaggad till
den 23 januari. Jag återkommer mer om detta längre fram.
Björlanda Kile Hamnförening har fått ta del en skrivelse från
Västsvenska Båtförbundet till Grefab och ägarkommunerna.
Brevet lär handla om huruvida Grefabs uppdrag borde omformuleras, eller om Grefab till och med borde sälja ut hamnarna
till hamnklubbarna, så som Tjörns kommun har gjort. Hoppsan…

Generella punkter
Grefabs inriktning är att satsa på de hamnar som har resurser
och möjligheter till att bygga ut hamnen. Till exempel att
bygga ut med ytterligare en kran i Björlanda Kile.
Inriktningen är att varje hamn ska bära sig själv.
Har ”den vanliga båtägaren” råd med båtplatserna nu (redan
dyrt) och framgent?
Grefab anser att hamnarna prismässigt ligger bra till jämfört
med t.ex. Askim. BKH tycker att jämförelsen med andra kommunala hamnar ger en helt annan bild.
En ny prislista är framtagen som ger en 10% höjning för 2014
(!); för totalt både sommar och vinterplatser. Grefab har vänt
en förlust till ett positivt resultat på plus 10 miljoner jämfört
med förra året. Man siktar därför på förhoppningsvis en mera
moderat höjning på 2-3 % framgent.
Diskuterades möjligheten till nyckeltalsjämförelser mellan
olika hamnar. Grefab gör en budget per hamn som kan bli en
grund för jämförelse mellan de egna hamnarna. Ett nästa steg
kan vara en jämförelse med andra hamnar.
Frihamnsordningen bör återinföras.

Ny presenning över en sönderblåst med hjälp av Dick
och två andra kompisar.

Utreds för närvarande av Grefab.
Hamnspecifika punkter
Två mastskjul är utrustade med en travers. Två mastskjul återstår. BKH vill att detta tas med i budget för nästa år.

Vi har inte hört något mer så det kanske bara var en dagslända. Det är i alla fall viktigt att notera denna form av tendens och eventuellt delta i en förutsättningslös diskussion
med Västkustens båtförbund och de andra hamnarna hos
Grefab för att utröna om det är intressant och vettigt att fortsätta att undersöka en alternativ lösning. Som en förberedelse
i den händelse att Grefab vill agera med anledning av detta
brev till dem.
Nu lite om vad som händer ur klubbens horisont.
Bidrag
De nyttiga bidragen från Göteborgs Stad Idrott och Förening
kommer in. Aktivitetsbidraget för andra halvåret 2013 är utbetalt. Nu ska jag börja registrera sammankomster som ligger
till grund för våra aktivitetsbidrag för första halvåret 2014.
Vidare ska vi på nytt söka Lokalbidrag för verksamhetsåret
2014.

Låsen på mastskjulen (med nyckelbricka) borde varit klart.
Arbetet pågår. Dörrarna kommer att riktas upp där så behövs.
Obehöriga master kommer att markeras med en röd dekal
med uppmaning att ta ut masten. Om inte detta sker kommer
masten att plockas ut. Grefab har skrotat en hel del obehöriga
master i skjulen.
Ingen ordning vid mastkranarna; master ligger t.ex. över hela
vintern.
Förutom förbättrad skyltning kommer röda dekaler att användas.
Problem finns för närvarade med exempelvis parkering utanför mastskjul. Skyltningen ses över.
Överfulla sopcontainrar. Containrarna är endast till för båtägarnas hushållsavfall.
Om luckorna låses ligger en mängd sopor på marken utanför
containrarna.
Vid tveksamma leveranser till containrarna kan vi rapportera
bilens registreringsnummer till Grefab som då kan agera på
fallet.

Åtgärder i hamnen – ett utdrag

Montering av räddningsstegar på bryggorna.

Här följer ett kort referat från ett uppföljningsmöte med Grefabs driftchef och hamnchef den 6/11 2013.

Avstånd mellan stegarna och markering justeras. Grefab åtgärdar under vintern.

Glöm inte att kolla hemsidan. www.fsmk.n.nu

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
FSMK 2013.
Möten 2013: Årsmöte 16/2, vårmöte 11/4, höstmöte
10/10, dessutom har styrelsen avhållit fem möten
såsom: budgetmöte, styrelsemöten samt övriga möten
under verksamhetsåret.

Arbetsdagarna: har även under detta år samlat ett antal
medlemmar som tillsammans har utförts en hel del arbeten med och kring klubbstugan. Det är fortsatt Stefan
som håller ihop denna verksamhet och ser till att det
blir mycket gjort !
Utöver arbetsdagarna har vi genom andra krafter fått
en del av fasaden utbytt !

Det fanns vid årets slut 104 medlemmar i klubben.

Kulturkvällarna: måndagar och tisdagar under vinterKurser och aktiviteter: Årets planerade motorkurs ställ- halvåret har som vanligt varit mycket frekventerade
des in med anledning av för få anmälda deltagare. Sty- med olika aktiviteter såsom bridge, - musik och målning
relsen arbetar nu med möjliga alternativa motorkurser ! o både olja och akvarell och samlat många deltagare
som haft det mycket trivsamt.
Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 27/4 och det
blev även i år mycket lyckat, ett tack till Gun med flera Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under
2013, det inleddes med en klubbfest i januari och fortsom håller i trådarna för denna aktivitet. Gun har nu
definitivt meddelat att någon annan måste ta över an- satte under året med ytterligare arrangemang och tillställningar.
Det blev även en avslutande fresvaret för loppisen.
dagskväll med glögg i december. ÅteriVårträffen: inställdes med anledgen ett stort tack till festkommittén för
ning av dåligt intresse.
det stora engagemang som nedlagts under året.
FSMK-bladet: Under 2013 har
bladet utgivits med tre nummer,
ett tack till samtliga som bidragit
med material etc. Ett stort tack
till Tommy Sandström som ny
redigeringsansvarig med hjälp av Sture har sammanställt allt material till bladet ( med som vanligt kort varsel och tidsnöd) och att klubbladet fortsatt håller mycket hög kvalitet.
Klubbseglingar: Såväl seglingen om ”Fritzarn,s pokal”
som seglingen om ”Gunnar Eka,s” pris vanns av Ingemar Fredriksson. Ett stort grattis till Ingemar !

Styrelsen: vill till sist framföra ett stort
tack till alla de medlemmar som på olika
sätt bidragit i klubbens arbete under
året.
Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB
överlämnar härmed verksamhetsberättelsen.
GÖTEBORG i januari 2013-12-30
STYRELSEN

Siv Häll, fixarladyn nr1 fyllde 80 År
11/1 .
Vi var några Färjenäsmedlemmar som besökte
henne och överräckte en blomma på den stora
dagen.
En fixarlady ,mycket tekniskt kvalificerad som
ställt upp för klubben och medlemmarna med
sitt kunnande.
När vi byggde klubbhuset i Björlanda var hon
med och hanterade slägga och andra prylar.

Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel.0739-867620

Ekonomisk rapport 2013

Mycket glädjande är att vi kommer att få ett överskott i budget för 2013. Budget för 2013 som föredrogs och fastställdes
på årsmötet kommer därmed att uppnås. Under det gångna
året har vi bl.a. fortsatt med renovering av klubbhuset och
inte minst haft riktade kampanjer för att rekrytera nya medlemmar och motverka att medlemsantalet i FSMK sjunker. Att
nå vårt långsiktiga mål på 150 medlemmar är troligen den
största utmaningen vi står inför för att kunna fortsätta utveckla klubben. Därför känns det mycket bra att ha en annan
viktig parameter på plats för att säkerställa klubbens framtid.
Jag syftar självklart på vår ekonomi som fortsätter att utvecklas på ett mycket positivt sätt. Men det är inget självspelande
piano som sköter sig själv. Många ideella insatser utförs
ibland i det tysta men är ack så viktiga för klubben. Det inne-

bär att vi för det mesta klarar oss själva oavsett om det gäller
elarbeten, snickerier, isoleringsarbeten mm och bara i undantagsfall köper in kunskap eller arbetskraft. Vår general för
uthyrningen av klubblokalen har också gjort ett strålande jobb
och vi har nu flera företag som hyresgäster. Vi har också
trogna bidragsgivare och här har t.ex. Tisdagsgänget skänkt
hela 3.000 kr och Loppisen har återhämtat sig efter en tillfällig
svacka 2012. Jag vill passa på att tacka alla som på ett eller
annat sätt har bidragit, litet som stort.
En detaljerad ekonomirapport kommer att presenteras på
årsmötet. Avslutningsvis vill jag säga att FSMK har en stark
fortsatt stark ekonomisk ställning.
Styrelsen föreslår oförändradeavgifter för 2014.
Medlemsavgifter 2013
Medlemsavgift
Skåp
Kappseglingsklubben
Startavgift ny medlem
Nyckel

375 kr
375 kr
75 kr
100 kr
150 kr

Kassören

Nya medlemmar
Jan Nilsen blev invald vid höstmötet och hälsas hjärtligt
välkommen till klubben.
Kalle Hellman; bor i Tanzania men tillbringar ofta somrarna
på västkusten. Kalle invaldes som medlem på höstmötet.
Vi har ytterligare kontakt med två personer som via vår
hemsida söker medlemskap i vår klubb

Hjärtstartare i hamnen
En hjärtstartare är inköpt av BKH plus en låda för att förvara den i. För att vara säkra på att hjärtstartaren är intakt
vid ett akut läge har vi satt ett lås på lådan. Nyckeln till
låset finns bakom krossbart glas.
Till våren kommer vi att genomföra HLR-kurs med hjärtstartare både repetitionskurs och för dom som är noviser.
Mer om kurserna kommer på hemsidan bkh.nu.

Glöggkväll på FSMK.
Fredagen den 7 dec träffades vi några tappra glada själar för att prova årets glöggskörd.
Våra spelemän höll humöret uppe på oss alla och de hade till och med åstadkommit ett nytt julsångshäfte
med en del nya julsånger som vi inte hört förut. Det var säkert därför som en del texter inte lät som de skulle,
men det kanske var glöggen som gjorde sitt till? Vi gör om det nästa år för detta är ju den optimala avslutningen på våra fredagsträffar. Alltid lika roligt att träffas och är du ny medlem så är träffarna ett jättebra tillfälle
för ”inskolning” i klubben! Ses vi första fredagen i februari? Då kör vi igång fredagsträffarna för säsongen!

Kommande aktiviteter
Slutklämmen pågår för våra energibesparande åtgärder. Ventilationen i lokalen kommer att förbättras med två
ventiler för insug av friskluft. En ventil är i skrivande stund monterad !
OBS: för den nya ytterdörren; följ instruktionerna om hur du låser dörren så att den bara kan öppnas via nyckel.
Inte bara med vredet inifrån.
Isolering av vindsbjälklaget ska slutföras.

Andra aktiviteter som vi hoppas hinna med under vår-höst är



infoträff om nya sjökort, GPS etc.



motorkurs för damer. Se nedan.

köra en alternativ motorkurs - motorbyte.
En blänkare fanns med i Roderbladet nr 4 2013.
Info kom också i kryssarklubbens tidning Västpricken den 7 januari.
Fler aktiviteter redovisas i Aktivitetslistan på annat ställe i tidningen.

Nu äntligen motorkurs för damer. Tre kvällar i veckan under maj månad. Vi får teoretiska kunskaper om hur en motor fungerar. Anmälan senast 24 april till Inger Mårius. Tel.0707-694020

EFTERLYSNING !!
Som många har märkt så har tyvärr kölistan till skåpen har försvunnit från anslagstavlan under året som gick och det känns
inte alls bra. Är det någon som vet vart den har tagit vägen så hör gärna av er mig. Om vi inte lyckas hitta listan ber vi er som
har satt upp er på skåp att meddela er igen så får vi efter bästa förmåga skapa en ny lista.
Kassören

Fredagsträffar är trevligt , 1:a fredagen i månaden enligt aktivitetslistan sid 8
Vi träffas i klubbhuset kl 19:00, man tar med det som man vill äta och dricka och så blir det som det blir:…
dvs aldrig tråkigt!

Arbetsdag på FSMK 12 April
Hoppas ni har haft en god jul och ett gott nytt år.
Vi har ju som vanligt lite att göra på vårt klubbhus nu till våren.
Målning av den nya panelen på baksida, och så är det lite panel kvar att byta.
Lite att skrapa här och där. Måla där det behövs.
Lägga färdigt isoleringen på vinden. Fixa till trappan
Sedan så är det städning invändigt. Verkstaden, toa, mm.
Och som alltid om ni kan, ta med lite verktyg.

. Hamnen - Grefab

Grefab skall klara sig på sina intäkter. Gamla ledningen
har utlovat oss luftslott.

Ett möte med hamnföreningarnas ordförande och Grefab hölls tisdagen den 10 september 2013.

Grefab skall nu göra en behovsinventering och hålla sig
till sina budgetlöften. Gör en underhållsbudget för en 3
T.f. vd Ann-Christine Alkner-Dahl, t.f. driftschef Conny
årsperiod. 7 mkr avsätts för 2014-15. Investeringarna
Hallberg och Karin Fredell deltog från Grefab. Här följer eftersatta varför stort investeringsbehov föreligger, 10
ett kort referat.
mkr behövs, bland annat till Saltholmen.
Budget- o verksamhetsplanering skall göras i ett 3årsperspektiv. Budgetförslag 2014 tas i oktober.

Beträffande frågor om extra kranavgift för tyngre båtar,
föreslogs att baka in den i avgiften, så att kostnaden vs
Grefab omorganiseras, såväl hamnar som kontor. Ham- storleken stiger exponentiellt i st. f lineärt som idag. (!).
narna indelas i två distrikt , norra och södra. Hamnche- Läget beträffande obligatorisk vakthållning är status
ferna ersätts av enhetschefer, vilka blir såväl verksam- quo, dvs är juridiskt omöjligt.
hets- som personalansvariga. Skall ge bättre resursförFrihamnsordningen ligger på is, Grefab fruktar att
delning (på frågan ”vad gör personalen på vintern?").
öborna skall ockupera alla grönskyltade platser i SaltholDessa rekryteras internt, blir deltidstjänster och ska enmen. Framfördes att detta knappast kommer att hända i
ligt uppgift arbeta i hamnarna också. Tanken är att utBjörlanda Kile och att frihamnsordningen inte medför
nyttja befintlig personal mer rationellt, man kan t.ex.
några extra kostnader eller insatser för Grefab.
tillfälligt flytta över några gubbar från hamn A till hamn
B, när så erfordras.
Upphandlingsavtalet skall följas bättre, Grefab skall
endast faktureras enligt avtalet.
Diskussion har ägt rum mellan Grefabs vd och Roderbladet avseende negativa ledarsidor. Grefab väljer därför
att dra ned på sponsringen av Roderbladet.

Bussresa i december till Rostock 2013.
Färjenäsare, BKSSare och Frammare reste tillsammans med
släktingar och vänner till Rostocks julmarknad. Alltid lika gemytligt med historier, Glühwein, korv och bröd och kaffe ombord. Vi
bodde fint på Radisson Hotell. Ett litet avbrott för bunkring av
diverse varor hann vi också med. Resan blev ett trevligt avbrott i
vintermörkret.
Anita

Höstmötet 2013-10-10
Det var 24 medlemmar som medverkade
på höstmötet.
Sivert rapporterade om och lämnade en
sammanfattning om våra kontakter med
IOFF och de bidrag av olika slag som klubben har erhållit så här långt under året.
Det rapporterades dessutom om att vi nästan har färdigställt energibesparande åtgärder, det kvarstår en del av den kompletterande vindsisoleringen.
Dessutom kommer ventiler att monteras
under hösten 2013.
Det påtalades också på mötet att vi behöver ta beslut om låssystem och nycklar.
Även byte av kylskåp etc. kvarstår sedan
tidigare.
Vår kassör Thomas W. kunde dessvärre ej
medverka på höstmötet, men hade lämnat en rapport om klubbens ekonomi –
det kan dock konstateras att den är fortsatt betryggande !
Två nya medlemmar invaldes på höstmötet, Jan Nilsen och Kalle Hellman. Vi önskar dessa nya medlemmar välkomna i gemenskapen.
Vad gäller nyrekrytering av medlemmar
rapporterades om den lyckade infodagen
i våras som utmynnade i en hel intresserade och några konkreta medlemsansökningar.
Gun B. informerade på höstmötet att hon definitivt inte står till förfogande för loppisen 2014, styrelsen
tar med sig frågan beträffande en ny ansvarig för denna aktivitet.
En rapport om att den planerade motorkursen även i år har ett svalt intresse, planering sker nu för alternativ- och en motorkurs för damer under våren 2014.
Under året har vi genom Tommy Sandström fått en ersättare till Sture vad gäller
FSMK-bladet, detta har fungerat alldeles
utmärkt med Sture lite i bakgrunden. Ett
stort tack till Tommy som påtagit sig denna
arbetsuppgift.
Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp
genom festkommitténs försorg.
Sune

AKTIVITETSLISTA FSMK Våren 2014
7 Februari
15 Februari
15 Februari
7
4
10
12

Mars
April
april
April

26
9
6
7

April
Maj
Juni
Juni

(fredag) Fredagsträff Kl: 19.00
(lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan.
(lördag) Traditionsenligt fest i klubbstugan kl. 18:30, mat, kaffe m.m.
till sälvkostnadspris. Se sid 1 Grindarna stängs kl 19.00
(fredag) Fredagsträff Kl: 19:00
(Fredag) Fredagsträff Kl:19:00
(torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:00
(lördag) Loppmarknad i klubbstugan, obs ! datum är preliminärt
Mer besked på årsmötet !
Info och anmälan se hemsidan (fsmk.n.nu) senare.
(lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:00 > 14:00
(fredag) Fredagsträff Kl: 19:00
(fredag) Fredagsträff ev med våravslutningsfest. Kolla aprilutgåva
lördag/söndag eskader om vädret är acceptabelt och intresse finnes
Inga långturer, segel eller motorbåt.

Fler aktiviteter:

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar kl. 18.00
På tisdagar

kl. 18 Bridge kolla kommande aktiviteter ring Ivan eller Olava

På måndagar kl. 18 Målning olja och akvarell.. Spela låtar på gitarr, mandolin eller annat för att ha lite kul, lite
visor och annat.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i alla aktiviteter. Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan).
Välkomna! Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93.

