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Ordföranden har ordet 
När detta skrivs har vi fått en rekordtidig vår. Har hört tre-
veckor nämnas. För att vara säker på en hyfsad tid bokade jag 
sjösättning den 8 maj under februari. Känns sådär nu. Jag får 
nog försöka planera in en tidigare datum. Trots att helgen 
bjöd på isande vindar. 

En vecka i Alicante ska också få plats. Ska hyra en lägenhet via 
en arbetskompis till Annika som jag tror blir väldigt bra. 

Värre var det efter stormen Egon härjade i hamnen. Mina 
förhoppningar var att en genomskinlig men armerad presen-
ning skulle hålla. Men den delade upp sig i ett antal revor. 
Bara att ta bort och hoppas på ett par hyfsade veckor så att 
en ny, stabil presenning kunde levereras. Sedan kom snön. Så 
jag fick hjälp med att skotta däcket och lägga på den nya, 
tunga presenningen. 

Man lär så länge man lever… snålheten bedrar… 

Det känns som att  jag skrev några rader till förra utgåvan av 
vår tidning alldeles nyss. Det är inte så jättemycket som har 
hänt. Men jag tycker det är bra med ”bladet” som inform-
ationskälla. Alla kanske inte kollar vår eminenta hemsida så 
ofta. Som du ser i tidningen har vi ändå flera nyheter att rap-
portera. 

Vårpysslet ja. Det är mycket roligare än höstvarianten. Medan 
jag putsar tänker jag på blänket när båten ligger i sjön och vi 
kan segla ut i vår fina skärgård. 

Jag har med hjälp av en riggare fått lagren i rullen framtill 

rengjorda och smorda. Och ny revlina. Nu ska det bli mycket 
intressant att prova hur lätt det kommer bli att rulla in och 
rulla ut. Fortsättning på nästa sida 

Kallelse till vårmöte Torsdagen den 16 April 

i Klubbstugan kl 19:00 

Mötets öppnande 

Val av ordförande att leda mötet 

Val av sekreterare för mötet 

Val av person att justera protokollet 

Godkännande av kallelsen 

Fastställande av dagordning 

Protokoll 

Rapporter 

Ekonomi 

Medlemsfrågor 

Förslag från styrelsen 

Övriga frågor 

Avslutning 

Dagordning – vårmöte 2015 

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp  

   Om Du vill hyra klubbhuset ring Lilian Svensson på tel. 031-755 86 33 



Gummiplattan till s-drevet brukar ledsna och släppa taget. 
Killarna i hamnen säger att det är väldigt vanligt. Jag pratade 
med en del experter men de sa att det inte är enkelt att få 
gummiplattan att sitta kvar. De starka limmens tid är förbi – 
säkert bra för de som jobbar mycket med starkt lim. Efter ett 
tips ska jag nu pröva en variant från 3M. Ett hybridlim och 
fogmassa. Tror att många med s-drev är intresserade av att få 
ta del av resultatet. Jag återkommer i höst med det. 

Hittills har jag inte gjort någon installation med anledning av 
de nya reglerna för toatömning. Mer än att tränat på att vara 
uthållig… 

Bra fakta och tips finns i Roderbladet nr 1 2015 på sidan 11.  

Andra våraktiviteter pockar på. Golfklubborna stod och tju-
rade i hallen, så en dag åkte dom och jag ut och slog lite bol-
lar. En del bra, en del rullade hånande en liten bit. Men öv-

ning ger som vi vet färdighet.  

Det är kul med aktiviteter i vårt klubbhus. Sune ordnade en 
träff den 11/3 med temat Engelska kanaler. Närmare bestämt 
Wales. Med föredrag och bildvisning. Många tyckte det var 
ett väldigt intressant och trevligt seminarium med över 50 
deltagare. Kul! Själv var jag dessvärre förhindrad att delta. Jag 
hoppas på en repris! 

Hamnen. 

Vad händer i hamnen. Här kommer ett axplock. 

 

 Ytterligare en tömningsstation för toatankar kommer 
att placeras på en separat ponton utanför brygga S 

 P-ytorna på norra delen av hamnen är iordningsställda 

 Innan sommaren kommer de lägre p-ytorna på samma 
plats att iordningsställas 

 Isskydd i form av rostfria plåtar monteras på cement-
pålarna i den norra delen av hamnen innan sommaren 

 Vissa båtplatser på brygga O - som är anpassade för 
typ skärgårdskryssare - kommer att göras om 

 Mastvagnar och skottkärror ses över 

 Märkning av skrov och master för att underlätta identi-
fiering av obehöriga båtar/master, beräknas vara på 
plats innan sjösättningen påbörjas 

 Ev. kommer lampor med rörelsedetektorer på bryg-
gorna. Grefab har noterat Björlandas önskan om en 
indikatorlampa för att upptäcka att en grind står öp-
pen en längre tid; dvs. spärrad på något sätt 

 Räddningsstegar på bryggorna; märkning och avstånd 
mellan, ses över 

 Lås på mastskjulen ska kopplas in 

 Överfulla containrar; problem för öppna hamnar; för-
slag diskuteras 

BKSS. 

Samarbetet med BKSS aktiviteter har tagit bra fart. Ivan är ju 
numera vår kontaktperson och jobbar på bra med detta. Info 
finns dels på anslagstavlan i klubbhuset och dels på vår hem-
sida. 

Bidrag 

De välkomna bidragen från Göteborgs Stad Idrott och Före-
ning kommer in. Både Aktivitetsbidraget och Lokalbidrag för 
verksamhetsåret 2015 har kommit in i vår kassa.  

Grefab framgent. 

Vad händer? Ska Grefab säljas ut? 

Inte så mycket konkret har hänt sedan förra FSMK-bladet 
gavs ut. 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. 

Jag håller på med att försöka få se på arbetsgruppens utred-
ningsdirektiv. 

Nu ser vi fram emot en go vår, sommar och ett härligt FSMK 
år! 

/Sivert 

Forts. Ordförande har ordet. 



Intäkter Budget 2015 

Medlemsavgifter 39000 

Medlemsavgifter 925 

Ska pshyror 16000 

Loppis 4000 

Lokalhyra 3000 

Fo redrag/Utbildning 900 

Svenska Sjo  2700 

Vimplar 3750 

Ga vor   

Lokalbidrag 23000 

Aktivitetsbidrag 3500 

Ra nta 600 

Summa Intäkter 97375 

    

Kostnader   

El 18000 

Olja 13000 

Arrende 1100 

Elektroniskt La s   

Fo rsa kring 12000 

Administration 9000 

FSMK bladet 16000 

Vimplar 9900 

Hemsidan 1500 

Underha ll 2000 

Ventilations besiktn 1500 

Sjo ra ddningen 500 

Seglarfo rbundet 1500 

Summa Kostnader 86000 

    

Årets överskott 11375 

Ekonomi 2015  

Styrelsens förslag till budget för 2015 godkändes och fastställ-

des på årsmötet. Det är en budget som syftar till att ytterligare 

stärka klubbens ekonomi. Ev. beslut om byte av låssystem är 

inte med vilket innebär att budget kommer att justeras vid 

behov. Det börjar nu märkas att kostnaderna för uppvärmning 

sjunker sen den nya luftvärmepumpen installerades. 

Oförändrade medlemsavgifter för 2015 
Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    375 kr 

Stort skåp   475 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 150 kr 

Nyckel    150 k 

Kassören 

Kölistan som försvann……….. 

Som vi informerat om tidigare så försvann kölistan till skåpen 

under förra året. Den kom aldrig tillbaka och det kändes 

mycket märkligt, den ramlade ju troligen inte bort av sig 

själv. Det finns en ny lista uppsatt och det finns också en ko-

pia på hemsidan under” medlemmar”. Den aktuella listan 

enl. nedan: 

Anna-Lena Olin 

Anne Andersson 

Mats Olsson 

Michael Assarsson 

Michael Werling 

Tommy Johansson 

Håkan Westman 

Erik Gullbransson 

Thomas 

Som nämndes på höstmötet kommer Thomas H att bege 
sig ut på en atlantkryssning. 

Han flyger den sista mars till Martinique, lämnar hamnen 
Sainte-Anne med segling nordvart och räknar med att an-
göra Azorerna i mitten av maj. 

Thomas planerar för hemkomst i mitten av juni. Ska bli kul 
att se och höra hur han haft det sedan.  

Om jag är avundsjuk?? Absolut inte...   ; – )   /Sivert  

Atlantkryssning  



Årsmötet var välbesökt! Sivert vår ordförande, berättade om 
Grefab och framtiden! Det mesta tycks då fastna i en av Gbgs. 
berömda utredningar. Kassören redogjorde för klubbens ek-
nomi, som tycks vara betryggande för dom närmaste åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kvällen efter mötet hade festkommittén ordnat en fantas-
tisk middag. Dom som inte kom var det riktig synd om och vi 
andra hade det riktigt mysigt. När man sen äntligen kunde 
slita sig fick man skrapa bilrutorna för det hade frusit på un-
der kvällen men inombords var vi varma och goa så det 
gjorde inget. Undra om våren inte är på väg i alla fall. 

Varma hälsningar till er alla Monica & Gunther 

Årsmöte och festen 14 febr.  

Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar invalda sedan senaste 

FSMK bladet. 

1-2 personer ligger i pipeline.  

Medlemsvärvning - aktiviteter 
Vi hade Öppet Hus i maj förra året. Då fick vi sex nya intresseanmälningar från 20-talet 
besökare. 

Det blev emellertid ganska dyrt med utskick av information till flera närliggande bryggor. 

Vi får fundera på om vi kan göra en motsvarande aktivitet. I höst eller nästa vår. 

Till dess kommer vi att ”annonsera” med information i klubbhusets fönster och andra akti-
viteter. Vet du någon som är intresserad så bjuder du väl in den eller de?!  



    FSMK - KLUBBORGANISATION 2015 

ORDFÖRANDE 

KASSÖR 

SEKRETERARE 

STYRELSELEDAMOT 

STYRELSELEDAMOT 

STYRELSELEDAMOT 

STYRELSELEDAMOT 

STYRELSESUPPLEANT 

STYRELSESUPPLEANT 

STYRELSESUPPLEANT 

REVISOR 

REVISOR 

REVISORSSUPPLEANT 

KLUBBMÄSTERI 

INTENDENTUR 

REDAKTION (FSMK-bladet) 

VALBEREDNING 

VALBEREDNING 

Klubbmästeri 

Gun-Britt Andreasson 

Britt-Marie Åkerman 

Per-Olof Södervall 

Redaktion 

Tommy Sandström 

Sture Jansson 

Sivert Jonsson 

Gun-Britt Andreasson 

Ivan Johannisson 

Gunther Nutsch 

Intendentur 

Stefan Wiborg 

Thomas Humborg 

Lillian Svensson 

Lillian Svensson 

Vakant 

SIVERT JONSSON 

THOMAS WIBORG 

SUNE ALMQVIST 

STEFAN WIBORG 

IVAN JOHANNISSON 

PER-OLOV SÖDERVALL 

GUN-BRITT ANDREASSON 

THOMAS HUMBORG 

INGVAR SKJELBRED 

TOMMY SANDSTRÖM 

BENGT MOLIN 

ROYNE MOBERG 

KENT ANDREASSON 

GUN-BRITT ANDREASSON (ansvarig) 

STEFAN WIBORG (ansvarig) 

SIVERT JONSSON (ansvarig utgivare) 

ROYNE MOBERG 
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Klubbmästare 

Festkommitté 

Festkommitté 

  

Redigeringsansvarig 

Redigeringsansvarig (biträdande) 

Ansvarig utgivare 

Redaktör 

Redaktör 

Redaktör 

  

Intendenturansvarig 

Lokalansvarig - uthyrning 

Lokalansvarig – uthyrning (vikarierande) 

Lokalansvarig - ordning/städning 

Trädgårdsmästeri 

0760/776024 

031/525000 

0708/800802 

0705/212850 

031/231169 

0739/802537 

031/510176 

0739/867620 

0706/392449 

0732/594370 

031/527666 

031554655 

031/510176 

031/510176 

0705/212850 

0760/776024 

031/554655 

031/144026 
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Till årsmötet 2015 var det 33 (därav 10 kvinnor) medlemmar 
som hade hörsammat kallelsen och närvarade på mötet. 

Sivert Jonsson valdes enhälligt att leda årsmötet. 

Rapportmängden var som vanligt stor och det informerades 
om följande: aktivitet- och lokalbidrag, ventilation i klubbstu-
gan, Grefab och speciellt om vad som händer i ”vår” hamn, 
samverkan med BKSS, aktiviteter, nytt  låssystem, båtloppis 
bara för att nämna en del av allt som rapporterades. 

Det informerades detaljerat om ekonomin i föreningen och 
det mycket positiva resultat som visades för verksamhetså-
ret 2014. 

Sivert Jonsson omvaldes enhälligt som ordförande i förening-
en på två år. 

Sune Almqvist omvaldes som sekreterare i föreningen för en 
tid av två år. 

Gun-Britt Andreasson omvaldes och Stefan Wiborg nyvaldes 
som styrelseledamöter för en tid av två år. 

Till styrelsesuppleanter omvaldes Thomas Humborg samt 
nyval av Ingvar Skjelbred och Tommy Sandström för en tid av 
ett år. 

Inger Mårius hade avsagt sig omval, avtackning för Ingers 
insatser inom styrelsen kommer att ske vid ett senare tillfälle 
då hon hade förhinder att närvara på årsmötet.  

Vi hade dessvärre ett uteslutningsärende att avhandla på 

årsmötet. 

Inga nya medlemsansökningar förelåg inför årsmötet. 

Efter en del ytterligare diskussioner och övriga frågeställning-
ar avslutades så mötet med kaffe och dopp genom festkom-
mitténs försorg. 

Referat från årsmötet 2015-02-14 Arbetsdag 2015-04-18 

Arbetsdag 18/4 kl10.00-14.00 på FSMK. 

Jag får hoppas ni har kommit igång med båtarna nu, vi har 
ju haft en fin start på året. 

Men nu är våren här och som vanligt har vi lite att ta i när 
det gäller vårt klubbhus. 
Vi skall skrapa och måla lite på utsidan. 

Försöka få färdigt isoleringen på vinden om det går. 

Klippa och rensa ogräs. 

Sätta papp över värmepumpen, skyddet. 
Sedan så är måste vi städa invändigt. Lokalen, verkstaden, 
toa, gångar, mm. 
Och kan ni ta med lite verktyg så är det jättebra. 
Bara några helger kvar så ses vi alla. Eller hur. 

Huschefen  

Dags för årets LOPPIS den 11 april kl 

10 - 14 

Nu är det dags att skänka grejer, gärna båtgrejer till vårt 
klubbord .  
Dyrbarare saker kan lämnas till klubben för att säljas mot 
provision. 
Glöm inte att varje skänkt bidrag av bullar och kakor ger 
ett större bidrag till klubbkassan. 
Under dagen kan ni som vanligt göra fynd vid de olika 
borden, köpa lotter, fika och låta barnen fiska i fiskdam-
men. 
Det finns några bord kvar till uthyrning, är du intresserad 
ring Monika Nutch 0702 88 07 24 

Ukulelekursen har blivit succé! 
Anna-Stina och Karin startade igång kursen för några 
veckor sedan och håller nu på varje måndag med start 
kl 18.00. Många var anmälda från början och antalet 
deltagare är nu uppe i minst 12. De flesta år nybörjare, 
en del har spelat  andra instrument.  Anna-Stina och 
Karin har mängder av trevliga kända låtar som kurs-
material och enkla att spela, och nya tillkommer efter 
hand. Ljudinspelningar spelas upp , så att man kan få 
grepp om låtarna. Alla tycker detta är trevligt och 
stämningen är på topp. Kursen kommer att pågå så 
länge intresse finns säger Anna-Stina.    Sture 

Motorkurs för Damer är på gång, datum är spikat till den 14 
april kl. 18:00, så är ni intresserade så hör av er till Inger 
Mårius på telefon 070-69 40 20 eller maila 
inger.marius@telia.com. 

Mer information om kursen finns på vår hemsida. 

Motorkurs för Damer  

mailto:inger.marius@telia.com


Ett referat från hamnföreningens 

Den 25 mars 2015 hade hamnföreningen sitt årsmöte gäl-
lande verksamhetsåret 2014 i Toleredsskolan. 

Ordföranden Bernt Nilsson hälsade de ca 90 närvarande 
medlemmarna välkomna och startade med att dela ut bevak-
ningspremier för 2014 till de vinnare som ännu inte hämtat 
dessa. De premier som inte har blivit hämtade tillfaller före-
ningen. 

Därefter informerade Lennart Falck, SXK-V och SBU, om 
bottenfärger, beväxning på propellrar samt de nya toatöm-
ningsreglerna med hithörande miljöfrågor. Nämndes att av 
Östersjöns totala utsläpp på 25 000 ton kan fritidsbåtarna 
bidra med en minskning på 3,7 ton (!). Info om toaletttöm-
ningsreglerna och åtgärder kan hämtas ner från SXK hem-
sida. 

Årsmötet öppnades därefter och till ordförande att leda mö-
tet valdes Sune Almqvist. 

Efter presentation av dagordningen avhandlades de sedvan-
liga punkterna såsom 

verksamhetsberättelse, bokslutsrapport, revisionsberättelse 
och ansvarsfrihet för styrelsen. Alla punkter godkändes av 
mötet. 

2014-års bokslut visar på ett positivt resultat på ca 8,8 tkr 
exkl. räntor. 

Budget för 2015 kommer att tas fram av den nya styrelsen. 

Under rubriken meddelande från styrelsen behandlades frå-
gan om ev. medlemskap i SBU; avslogs av mötet. En fråga om 
att anlita externt bevakningsföretag avslogs. Fråga om hund-
förbud i vaktstugan bordlades p.g.a. för kort framförhållning.  

Vid punkten val av styrelse uppstod en mindre förvirring. Nio 
delegater – inkl. undertecknad – hade flaggat för sin avgång. 
En del även under sin mandatperiod. Efter en stund kunde 
valberedningen redogöra för sitt förslag. I styrelsen  kvarstår 
Bernt Nilsson och Hans Eriksson genom mandat till 2016. 
Omval av Claes  Jernström. Som nya ledamöter i styrelsen/
suppleanter valdes Anders Thorwalh, Bert Andreasson, Bo 
Göran Nilsson och Peter Liljegren. Ludvig Anderberg invaldes 
som revisor och Lars Erik Almholt som revisorssuppleant. 
Bernt Harms kvarstår som revisor. 

Som valberedning valdes Sune Almqvist, Dick Jimar och 
Bengt Hellqvist. 

Därefter följde utlottning av närvaropremier. Under Övriga 
frågor fick styrelsen i uppdrag att utreda hur externa kranbi-
lar kan synkas med Grefabs sjösättningsrutiner. 

Mötet avslutades.    Sivert. 

VÅRFEST MED GÖKOTTA TILLSAMMANS MED BKSS  

Den återkommande vårfesten med gökotta blir i år ons-

dag 13/5 kl.19.00 i FSMK:s klubbstuga. Gökottan är påföl-

jande morgon 14/5 i BKSS klubbstuga. På vårfesten serve-

ras en fördrink och fisk som huvudrätt samt kaffe och 

dessert. Allt detta är till självkostnadspris och övrig dryck 

av passande slag får man ta med själv. 

Anmälan är obligatorisk och görs till Gun-Britt  på tel. 

0735-950176 eller till Britt-Marie på tel.0707-884750 

senast 6/5. 

                                             Festkommittèn. 



AKTIVITETSLISTA FSMK Våren/ 2015 

11 april (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, obs ! Vill du ha ett bord? 

    Ring och anmäl ditt intresse till: Monika Nutsch. Telefon: 0702/880724 

14 april (tisdag) Motorkurs för damer hos Wahlborgs, Hinsholmskilen kl. 18.oo  

    Anmälan till: Inger Mårius, tel: 0707/694020 

16 april (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo 

18 april (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo 

08 maj (fredag) Fredagsträff Kl: 19:oo  

13 maj (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i klubbstugan kl. 19.oo  

    Anmälan till: Gun-Britt tel: 0735/950176 eller 

    till: Britt-Marie tel: 0707/884750 

14 maj (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07.00  

Fler aktiviteter:  

Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00   
På måndagar kl. 18 Målning ,olja / akvarell eller annan aktivitet. Musikutövning:  just nu pågår UKELELE-kurs ett antal 
måndagar så länge det finns intresse, även andra stränginstrument kan spela med. 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!  

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 ! 


