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Ordföranden har ordet 
Skriver detta i stormen Sveas öga – närmare bestämt i Halmstad. Funderar lite på hur det ser ut i Björlanda Kile, om presenning 
och ställning klarar sig. Annars är det ju snart dags att börja med vårpysslet. 

Värre blev nyligen med storm-orkanen Egon. 
Presenningen strimlades och däckställningen 
gav delvis upp. Men ändå sämre gick det för 
båten som låg nära A-bryggan... Riktigt tråkigt 
att se! 

Ska man ha båt - ska man ha flyt(!). Efter att 
ha riggat av och fått lagren på rullgenuans 
profil smorda fick jag hjälp med att få in mas-
ten i skjulet. Efter en dialog med hamnperso-
nalen fick jag även lyft båten på land samma 
dag. Sedan var det gött med ett skumbad 
stöttat med en pilsner.  

Däremot får jag gå en match med propellern i 
vinter. Havstulpanerna har haft ett stort sommarläger på den. Ska pröva ett tips om dinitrol till nästa säsong. Beväxningen ute-
blir enligt flera säkra källor. Forts. på nästa sida. 

Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 14 februari 2015 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    Fastställande av budget och avgifter för 2015  
   Val av ordförande att leda årsmötet  Medlemsfrågor 
   Verksamhetsberättelse för 2014   Mötesdagar för 2015                                 
   Revisionsberättelsen för 2014   Övriga frågor 
   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  Avslutning 
   Val av ordförande   
   Val av övrig styrelse  

      Festkommittén bjuder på kaffe            

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

Traditionsenlig ÅRSFEST 14 februari kl 18.30 

Festkommittén ordnar med välkomstdrink med tilltugg, mat och vin till maten. 

Övrigt att dricka tar du med dig själv. Du kommer givetvis på ditt festligaste humör och tillsammans gör vi 

kvällen lika trevlig som vanligt. 

Anmälan gör du till Britt-Marie tel 0707 88 47 50 eller Gun-Britt tel 0735 95 01 76 senast den 9 feb. 



Fortsättning Ordförande har ordet... 
Det är kul med aktiviteter i vårt klubbhus. I början av novem-
ber var Thomas van der Heiden från Kryssarklubben och be-
rättade om ”Med båt genom Europas kanaler till Paris”. Ett 
väldigt intressant och trevligt seminarium med över 30 delta-
gare. Kul! 

Roderbladet uteblivet. 

På grund av en distributionsteknisk fadäs har ett antal med-
lemmar i BKH blivit utan Roderbladet nr 4/14. Eftersom det 
inte finns dokumenterat vilka som fått tidningen kan inte nå-
got utskick till de som blivit utan göras. Tidningen finns emel-
lertid nu att hämta i vaktstugan. Dörrkoden står på medlems-
kortet. 

Bevakning i hamnen. 

Denna uttjatade fråga… Men det är ofta givande att gå vakt, 
kolla hamnkompisarnas båtar, hålla Björnligan på avstånd och 
filosofera över vart nästa seglats ska bära hän. I år blev jag 
glatt överraskad. Det visade sig att passkollegan var en gam-
mal klasskompis från Radio-TV reparatörslinjen på yrkesskolan 

i början av 60-talet. Kul! 

Kan ett vaktbolag vara ett intressant alternativ? Vid ett BKH 
styrelsemöte fick vi information om detta från Hinsholmens 
hamnförening. De informerade om erfarenheter av att Securi-
tas anlitats för vakttjänst april-september 2-3 ggr/ dygn - även 
dagtid – för c:a 44 tkr. Utvärderingen är inte klar men Securi-
tas har inte rapporterat en enda incident trots att vaktstyrkan 
har gjort noteringar. Man kommer troligtvis att anlita Securitas 
kommande år fast i mindre omfattning. Det anses för dyrt att 
köra fullt ut. Hinsholmen tror att den avskräckande effekten 
med skyltar och firmabilar var viktigast. Men sådant är ju svårt 
att mäta. 

Däremot har man en positiv erfarenhet med att skicka ut SMS 
till vakthållare en vecka före och ytterligare ett dagen innan. 
Detta har fördubblat vaktdeltagandet i Hinsholmen. 

 FSMK – ny vimpel. 

På vårt höstmöte presenterade styrelsen förslag på att byta 
färg m.m. på våra vimplar. Vid mötet visades förslag på att 
byta färg på loggan till grönt alternativt blått. Färgen besluta-

des att bli grön, lämplig färgnyans tar styrelsen fram. Det skall 
dessutom bli en bård runt vimpeln i samma gröna färg. Loggan 
ansågs fortsatt vara mycket bra och skall bibehållas i det utfö-
rande som den är idag. 

Upphandling är på gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKSS. 

För seniorsamarbetet med BKSS har vi från FSMK haft svårt att 
få fram en koordinator. BKSS är mycket aktiva och genom 
Royne Moberg har vi fått del av höstens program vilket har 
publicerats i klubbhuset. Nu även utlagt på vår hemsida. 

Glädjande nog har nu Ivan lovat att vara vår koordinator.  

Bidrag 

De välkomna bidragen från Göteborgs Stad Idrott och Förening 
kommer in. Aktivitetsbidraget för andra halvåret 2014 är nu 
utbetalt. Lokalbidrag för verksamhetsåret 2015 kommer att 
sökas.  

Grefab framgent. 

Vad händer numera med en ev. utförsäljning av Grefab som 
jag tidigare skrivit om? 

Göteborgs Stad fortsätter att arbeta med den ”framtida inrikt-
ning för bolag inom Göteborgs Stad – Regionala bolag”. De 
regionala bolagen är Renova, Gryaab och Grefab. Inriktningen 
är att minska antalet kommunalt ägda bolag. 

Vad händer nu? 

Inte så mycket konkret har hänt sedan sist. En arbetsgrupp 
bestående av Göteborgs Stadshus, Stadsledningskontoret och 
Grefab fortsätter att utreda frågan och analysera tänkbara 
konsekvenser. Att avveckla de övriga kommunernas (Ale, 
Mölndal och Partille) ägande i bolaget uppges gå trögt. 

Nu ser vi fram emot ett nytt och härligt FSMK år! 

/Sivert 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 
2014. 

 

Möten 2014: Årsmöte 15/2, vårmöte 10/4, höstmöte 16/10, 
dessutom har styrelsen avhållit sex möten såsom: budget-
möte, styrelsemöten samt övriga möten under verksamhetså-
ret. 

Det fanns vid årets slut 107  medlemmar i klubben. 

Kurser och aktiviteter: Under våren 2014 genomfördes en 
informationskväll beträffande båtmotorer etc. för damer som 
blev mycket uppskattad  

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 12/4 och det blev 
även i år mycket lyckat, ett tack till samtliga som håller i trå-
darna för denna aktivitet.  

FSMK-bladet: Under 2014 har bladet utgivits med tre num-
mer, ett tack till samtliga som bidragit med material etc. Ett 
stort tack till  Tommy Sandström som redigeringsansvarig med 
hjälp av Sture  har sammanställt allt material till bladet ( med 
tidsnöd som vanligt !) och att klubbladet fortsatt håller mycket 
hög kvalitet.  

Klubbseglingar: Inga seglingar har arangerats i FSMK:s regi 
under 2014, därför har priserna: ”Fritzarn,s pokal” samt 
”Gunnar Eka,s” pris ej utdelats under året.   

Arbetsdagarna: har även under detta år samlat ett antal med-

lemmar 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 !  

Kulturkvällarna: måndagar och tisdagar under vinterhalvåret 
har som vanligt varit mycket frekventerade med olika aktivite-
ter såsom bridge, - musik samt målning i både olja och akva-
rell, dessa aktiviteter har samlat många deltagare som haft det 
mycket trivsamt tillsammans. 

Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under 2014, 
det inleddes med en klubbfest i januari och fortsatte under 
året med ytterligare arrangemang och tillställningar.                     
Det blev även en avslutande fredagskväll med glögg i decem-
ber. Vi alla riktar ett stort tack till festkommittén för det stora 
engagemang som nedlagts under året. 

 

Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack till alla de med-
lemmar som på olika sätt bidragit i klubbens arbete under 
året. 

Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB överläm-
nar härmed verksamhetsberättelsen. 

GÖTEBORG i januari 2014-12-30 

STYRELSEN 

 

Vår eminente Gourmetkock och hans sambo Erna hade 
äntligen kommit fram till att efter alla dessa år i synd, så 
skulle dom gifta sig . Detta skulle ske i största hemlighet 
men ryktet hade kommit ut och vi var några stycken, 
varav 6 Fsmk-are, samt tisdags-bridgegänget mfl. som 
hade samlats utanför deras hus vilket inte var så enkelt 
för deras hus låg högt uppe på toppen av ett berg . Efter 
att har ringt några gånger utan resultat ropade vi på 
bruden som till slut öppnade. Hon blev glad men Ivan 
såg närmast chokad ut att så många kom .Våran 
skumpa som vi skulle ha med oss hade kommit på avvä-
gar men det gjorde inget för Ivan hade bunkrad så det 
räckte även för oss .Vi hade en stund trevlig samvaro 
men att dom skulle på bröllopsresa om några timmar, 
gjorde att vi diskret drog oss tillbaka .Vi som var där 
tyckte att det var jättetrevlig och önskade dom två all 
lycka för framtiden!          

Gunther och Monica 

Medlemsgiftermålet:   Erna och Ivan !!! 



Ekonomisk rapport 2014 

  

Mycket glädjande är att vi kommer att få ett överskott i budget 

för 2014. Budget för 2014 som föredrogs och fastställdes på 

årsmötet kommer därmed att uppnås. Under det gångna året 

har vi bl.a. fortsatt med renovering av klubbhuset och vi har 

också investerat i en ny ventilationsfläkt som är monterad på 

taket. Vi har fått några nya medlemmar under året och att nå 

vårt långsiktiga mål på 150 medlemmar är troligen den största 

utmaningen vi står inför för att kunna fortsätta utveckla klub-

ben. Grunden för våra intäkter utgörs naturligtvis av medlems- 

och skåpavgifter som täcker ca 50% av våra utgifter. Reste-

rande del av intäkterna kommer bl. annat från Loppis, uthyr-

ning, bidrag från kommunen och inte mins gåvor festkom-

mittén och Tisdagsklubben. 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 undan-

tagsfall köper in kunskap eller arbetskraft. 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 2015. 

 Medlemsavgifter 2015 

Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    375 kr 

Stort skåp   450 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 100 kr 

Nyckel    150 kr 

Kassören 

Nya medlemmar 

Håkan Westman       Maxi 68  F.n. i Surte. 

Tommy & Kristina Johansson    Maxi 95  A34 

Johan Falk        Koster K6  F47 

Bernd & Gunilla Harms     Najad 343  A43 

 

Från Klubben hälsar vi dessa medlemmar välkomna i gemenskapen. 

FRAMNÄS 2015  Seglingar  * Ingår i KM    Festligheter 

 

Vårsegling  K 6 *   16 maj     Pubafton  30 maj 

Kalvsund Bårholmen jollar  27 juni     Räkfrossa  13 juni 

Framnäsvalsen*     30 maj     Midsommarfest 19 juni 

Nationaldagssegling/GKSS     6 juni      Vattenfest               1 aug 

Räkrundan     13 juni     Pubafton     8 aug 

Pokalseglingar SKBFI  Lysekil 1-2 aug      Kräftskiva   22 aug 

Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen*  8 aug 

Kräftköret*                                              22 aug 

Robline Skagen Race                     4-6 sept 

Damkappseglingar         16/5, 30/5, 13/6, 8/8, 22/8 



                                                     Glöggförstärkt fredagsträff. 

Fredagen 5/12 var det dags för årets sista fredagsträff. 

Det kom cirka femton förväntansfulla medlemmar.  

Träffen inleddes som vanligt med glögg, pepparkakor och 

ädelost och detta bjöd klubben frikostigt på. 

Vi dukade långbord och var och en plockade fram sina 

medhavda delikatesser och diverse olika drycker. Stäm-

ningen steg så småningom och stannade på en bra nivå. 

Efter maten blev vi underhållna av en löst sammansatt 

musikensemble som spelade lite taubelåtar och en del 

julvisor. Detta höjde stämningen ytterligare. 

Efter maten serverades det kaffe och vi umgicks och hade 

trevligt. Träffen avslutades så småningom och vi åkte alla 

hem och började fundera på hur vi skulle fira den kom-

mande julhelgen. 

P-O 

Hej alla tjejer, hoppas ni har haft det bra i julen med gubbar 

och paket. Nu är det så att vi kommer att ha en teoretisk kurs 

ute på Whalborgs Marina igen med Gerhard. Det var så upp-

skattat att vi kör den igen, det blev ju många goa skratt och 

en massa bra information som kan behövas när ni skall tala 

om för gubbarna vad som skall göras med motorn detta året. 

Det är ju en grön eller grå klump där ner någonstans som får 

lite bränsle då och då. Kan vara bra att veta lite mer om 

denna klump. Tanken är att det blir mellan kl 18.00-21.00, 

men det vet man aldrig när Gerhard är med. Kostnad för 

denna kväll blir 150 kr.  

Datum återkommer jag med, men ni kan anmäla er till mig 

per telefon eller mail. 

stefan.wiborg@live.se 
Mob,nr 0705-212850 

    MOTORKURS FÖR DAMER UNDER VÅREN. 

Hoppas ni har haft en fin jul och ett gott slut på året. 

Men nu är det ett nytt år och snart är våren här. 

Och det är som det brukar vara, lite att ta tag i. 

Det som kommer att göras någon gång under året är, ommål-
ning av vår lokal inne plus att vi skall slipa golvet. 
Finns några ställen här och där som vi behöver skrapa och 
måla. 

Lägga färdigt isoleringen på 
vinden om det går. 
Sedan så är det städning in-
vändigt. Verkstaden, toa, gångar, mm. 
Och som alltid om ni kan, ta med lite verktyg. 
Ni får ha det gott, så ses vi snart. 

Huschefen  

     Arbetsdag på FSMK 18 April. 

mailto:stefan.wiborg@live.se


I november 2014 hade Sune, Thomas W och Sivert ett möte med Thomas Ödlund (teknisk chef) och Lena Åhmark (enhetschef 
Nord) från Grefab. 

Syftet var att informera Grefab om FSMK; med en kort historik, vår tidning och att vi är en aktiv klubb med våra olika verksam-
heter. Vi visade också runt i våra lokaler och nämnde att det går bra att hyra samlingslokalen med kök (!). 

Grefab informerade sedan oss om vad som är på gång i hamnen. 

 Översyn av andrahandsarrenden i hamnen pågår. Görs i samverkan mellan Grefab och Fastighetskontoret. Start i Fiske-
bäck. Björlanda c:a 2015. (Vad kommer detta att innebära för våra arrendekostnader?!). Man vill även skapa ordning 
och gränsdragning t.ex. för el, vatten, avlopp etc. För närvarande finns inga valida underlag. 

 Grefab vill skapa mer levande hamnar. Just nu ganska dött under vissa perioder. 

 Ökande behov finns för sjösättning/upptagning av mindre båtar. Grefab funderar på att öka möjligheter med rampen. 

 Mycket underhåll görs; exempelvis fasader, kranar, vagnar, asfaltering på norra delen m.m. 2014 har inneburit många 
akuta åtgärder. Hamnarna har ett eftersatt underhåll som måste åtgärdas. 

 Vi ska få en kopia på den aktivitetslista som Grefab jobbar efter. Den kan vara ett bra kommunikationsunderlag mellan 
Grefab och Björlanda Kile för att se vad som budgeteras och planeras. 

 En hall för inomhusförvaring av båtar planeras framgent; troligen för 2017. Eventuellt kan lyft med rigg göras framgent. 
Ny kran behövs i så fall till detta.  

 Mera mastskjul behövs 

 Mått på båtplatserna stämmer inte. Mätning pågår. (Förmodligen påverkas priserna då). 

Vid ett möte med hamnföreningarnas ordföranden i september noterades dessa punkter. 

 Grefab ser över mastvagnar och skottkärror 

 Nya mottagningsstationer för toatömning kommer. 

 Cirka 60 st. isskydd i form av rostfria plåtar ska monteras på cementpålarna i den norra delen av hamnen. 

 Behov av märkning av skrov och master finns för att underlätta identifiering eftersom många utsocknes snyltar på Gre-
fabs anläggningar. Grefab kommer 2015 dela ut streckkodsmärkning som skall sättas på alla båtar för att lättare kunna 
hålla ordning i hamnen. 

 Ev. kommer lampor med rörelsedetektorer på bryggorna. Och Grefab har noterat Björlandas önskan om en indikator-
lampa för att upptäcka att en grind står öppen en längre tid; dvs. spärrad på något sätt 

 Placering av räddningsstegar. Enligt Grefab skall det finnas på var 50:e meter. 

      Hamnfrågor - Grefab  

Bernt N, ordf. BKH, har tagit upp den olämpliga placeringen av Träbåtsföreningens arrendeplats mitt för brygga P och Q med 

såväl föreningen som Fastighetskontoret och Grefab. Samtliga säger sig inte ha något emot att platsen flyttas längre in på områ-

det för att inte vara i vägen för parkerade bilar. Tycks nu bara vara en formell arrendeavtalsfråga som ligger på Grefabs bord, 

likaså damfriseringens p-platser. 

 
Antal medlemmar. 

Föreningen har i dagsläget 991medlemmar av hamnens 2404 bryggplatser (39%). 

 

Brottsstatistik i hamnen. 

Enligt uppgift från Torslandapolisen har det skett följande tillgrepp i hamnen i år: 

- 10 stulna båtmotorer  

- 15 inbrott/stölder från båt 

- 6 stulna båtar 

Årsmöte 2015. 

BKH:s årsmöte 2015 äger rum onsdagen den 25 mars. Kallelse kommer att sändas ut till alla båtplatsinnehavare i Björlanda Kile 
under februari 2015. Kommer även i Roderbladet nr 1/15 samt på vår hemsida www.bkh.nu och på vaktstugans anslagstavla 
under mars månad.  

      Rapport från BKH  



Det var 27 medlemmar som medverkade på höstmötet. 

Sivert rapporterade om och lämnade en kort sammanfattning 
beträffande IOFF och lokalbidrag, aktivitetsbidrag som klub-
ben har erhållit så här långt under året. 

En kort rapport om investeringar- och åtgärder som skall utfö-
ras av GREFAB i vår hamn. 

Efter tidigare förslag och diskussioner beträffande kappseg-
lingsklubben beslutades på mötet att ej genomför någon för-
ändring i nuläget. 

Det rapporterades om energibesparande åtgärder, det kvar-
står en del av den kompletterande vindsisoleringen. 

Ventiler har monteras under 2014 av Bengt Åkerman, ett stort 
tack ! 

Nyinköpt ventilationsfläkt kommer att monteras på komman-
dearbetsdag. 

Vår kassör Thomas W. lämnade en kort rapport om klubbens 
ekonomi – det kan dock konstateras att det ser mycket posi-
tivt ut i nuläget, trots nyinköp av ventilationsfläkt ! 

Thomas H. har tidigare tagit fram ett förslag på ”draperi” till 

verkstaden, hjälp med att lösa denna fråga efterlyses av Tho-
mas. 

En motorkurs (informationskväll) för damer skall arrangeras 
under våren 2015. 

Två nya medlemmar invaldes på höstmötet, Bernd Harms och 
Johan Falk. Vi önskar dessa nya medlemmar välkomna i ge-
menskapen.                                                       

Ett förslag har framförts beträffande färgen på våra vimplar, 
efter diskussion beslutades att styrelsen arbetar vidare och tar 
fram konkreta förslag för beställning. 

Sune tog upp frågan om att äldre medlemmar som begär 
utträde fortsatt även skall delges information från klubben, 
efter diskussion beslutades att så skall ske om medlemmen 
har varit medlem inom FSMK i minst 20 år. 

Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp genom 
festkommitténs försorg. 

 

Sune 

Höstmötet 2014-10-16 

Bilder från Glöggfesten. 

Vill du också spela 

UKULELE 

Kom då till färjenäs segel och motorbåtsklubb 

Den 26 januari kl. 18.00 och några måndagar framöver. 

 Vi välkomnar nybörjare och alla andra som vill spela musik. 

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

Se aktivitetslistan på sista sidan. 



AKTIVITETSLISTA FSMK Våren/ 2015 

 

6 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.0o  
14 Februari (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 
14 Februari (lördag) Traditionsenligt fest i klubbstugan kl. 18:3o, mat, kaffe m.m.   
     till rimlig kostnad. 
     Ring och anmäl dig till: Gun-Britt, tel:  0735/950176 eller  
     Till: Britt-Marie tel: 0707/884750  
     Anmäl er nu ! Dock senast den 9:e Februari !!  
06 Mars  (fredag) Fredagsträff Kl: 19.0o 
11 Mars  (onsdag) Temakväll – Kanalfärd i Wales Sune visar bilder 
Xx Mars  (xxxx)  Motorkurs för damer – datum ej fastställd i nuläget ! 
03 April  (fredag) Fredagsträff  ? Det är långfredag då ! tas upp på årsmötet ! 
11 April  (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och anmäl intresse till: Monica Nutsch tel:0702/880724 
16 april  (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo 
18 April  (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo  
08 Maj  (fredag) Fredagsträff  ?? nära vårfesten ! tas upp på årsmötet !  
13 Maj  (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet ! 
14 Maj  (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07:oo  

OBS ! gå in på vår hemsida: fsmk.n.nu för att kolla BKSS program med aktiviteter för seniorer gällande 
våren 2015 där vi Färjenäsare har möjlighet att deltaga om intresse finnes ! 

Fler aktiviteter: 

Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00    
På måndagar kl. 18 Målning ,olja / akvarell eller annan aktivitet. Musikutövning ,  diverse instrument , visor  m.m. Vi har 

ett  möte för alla UKELELE intresserade den 26 januari ,nybörjare  och  andra som spelat ett tag. Anna –Stina Tholen  

kommer att hålla i detta. tel 0707-425694 . 

Ring gärna! Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan). Välkomna!  Om du har frågor Ring till Gull 58 16 08  

På tisdagar    kl. 18  Bridge ring Ivan 231169 eller Olava 55 21 93    Vi söker fler som vill spela! 

Sä tt upp dennä listä pä  vä l synlig pläts – eller skriv in direkt i din kälender………. 


