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Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 11 Mars 2017 Kl: 15:oo                                   

I KLUBBHUSET  

Mötets öppnande     Val av ordförande 

Val av ordförande att leda årsmötet  Val av övrig styrelse 

Val av sekreterare för årsmötet   Val av styrelsesuppleanter 

Val av justeringsmän för årsmötet   Val av två revisorer  

Godkännande av kallelsen    Val av övriga funktionärer  

Fastställande av dagordning   Fastställande av budget och avgifter för 2017 

Protokoll och rapporter    Medlemsfrågor 

Verksamhetsberättelse för 2016   Mötesdagar för 2017                               

Revisionsberättelsen för 2016   Övriga frågor   

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  Avslutning 

Stadgeändring        Festkommittén bjuder på kaffe             

Förslag till dagordning 

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

Nu mobilanpassad 

EFTER ÅRSMÖTET STARTAR DEN TRADITIONELLA ÅRSMÖTESFESTEN kl 19.00 

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

Övrigt att dricka tar du med dig själv. Du kommer givetvis på ditt festlig-
aste humör och tillsammans gör vi kvällen lika trevlig som den brukar vara. 

Anmälan gör du senast den 3 mars till Britt-Marie tel 0707 88 47 50 eller 
Gun-Britt tel 0735 95 01 76. 

När detta skrivs har vi börjat 
lämna den mörka, tråkiga vin-

tern. Några dagar lystes vardagen upp av en del snö. Men, på 
göteborgsvis, töade den bort ganska snart.Nu är dagarna lju-
sare, solen tittar fram och det känns som om våren är på väg. 
Gött! 

För att få tiden att flyta på under hösten och för att kompen-
sera en höstseglats med egen båt passade vi att tillsammans 
med ett par bekanta hyra en båt en vecka i det sköna Medel-

havet. Närmare bestämt i Joniska havet, som är Greklands 
östligaste del och som har Italien som nästa grannland väs-
terut. Vår starthamn blev Lefkas hamn där vi checkade ut en 
Bavaria 37. 

Vår seglingsrutt kretsade runt halvön Lefkas, öarna Meganisi 
och Kefalonia med pärlan Fiskardo. Härligt väder, skön seglats 
(trots mycket motorgång), bad och god mat. Har ni inte prö-
vat – så gör det! 

På väg….  Greek Salad  Sivota – en mysig hamn  

Fortsättning på nästa sida... 

Bladet 

Ordförande har ordet 



Fortsättning från föregående sida 

Slutet av september blev ganska hektiskt. Annika sålde sin 
lägenhet i Halmstad och flyttade in hos mig i Göteborg. Efter 
packning, plockning och flyttaktiviteter tyckte vi att en längre 
”semester” var motiverad. 

Vi hade förutseende nog bokat ett radhus på Gran Canaria. 
Position mellan Puerto Rico och Puerto de Mogan. Det visade 
sig vara en lyckoträff. Ett fint hus med en makalöst fin terrass. 
Varje frukost var härlig med en makalös utsikt över en 
golfbana och Atlanten! Det blev dock inget golfspel att prata 
om; beroende på priserna och delvis även värmen. 

Med en hyrbil för hela månaden kunde vi exploatera delar av 
ön. Till exempel det belamrade Puerto Rico, Amadores, Las 
Palmas och underbara Puerto de Mogan. Där har jag varit en 
gång tidigare när en kompis och jag gastade runt en vecka till 
olika Kanarieöar. 

Bussen hem från Puerto de Mogan blev en något stressad tur. 
Vi bara hoppades att chauffören hade koll på vägarna. Nåväl, 
något lugnande var när vi av de lokalt förankrade skandina-
verna som sa att det var värre förr… 

Fin terrassfrukost  

Läckert område  

 

Och nu till mera seriösa ting...  

Strategimöte. 

Som resultat av styrelsens strategimöte en kväll i maj förra året fortsätter arbetet med de beslutade aktiviteterna. Vi följer 
upp dessa baserat på en aktivitetslista med ansvarig, status och planerat färdigdatum. Till exempel att öka medlemsantalet, 
klubbaktiviteter, bättre information om klubben (t.ex. via tydliga skyltar), hemsida osv. Mer info om detta på årsmötet! 

Bättre ordning i verkstaden 

En välrenommerad grupp träffades i juni förra året för att prata igenom situationen om vår verkstad. Vad behöver åtgärdas, 
vilka ordningsregler behöver vi sätta upp för att verkstaden ska funka, vem kan man kontakta för instruktioner om olika ma-
skiner etc.  

Sedan följde sommaren och andra, hindrande företeelser... För att komma igång igen träffas gruppen igen i början av febru-
ari. Fortsättning följer. 

BKSS. 

Samarbetet med BKSS aktiviteter fortsätter. Information om aktiviteter finns dels på anslagstavlan i klubbhuset, via mail och 
dels på vår och BKSS hemsidor.  

Bland annat kan nämnas: 

-       Tisdag den 21/2 kl 11.00 gör vi ett besök på Spårvagnsmuseet i Vagnhallen på Gårda. 

-       Tisdag den 21/3 kl 12.00 träffas vi åter igen på Star and Stripes, Klangfärgsgatan Västra Frölunda, för lunch och spel på 
Sveriges första 18-hålsbana med äventyrsgolf inomhus.  

Anmälan enligt tidigare utsänt mail, anslag i klubbhuset och övriga informationskanaler. 

Bidrag. 

Vi har sökt aktivitetsbidrag för hösten 2016 hos från Göteborgs 
Stad Idrott och Förening (IOFF). Just nu pågår även ansökan om 
Lokalbidraget som ska sökas senast 1 mars. 

 

På vårmötet 2016 lämnade sty-

relsen ett förslag på att ändra 

mötesordningen som innebär 

ändring från nuvarande tre mö-

ten per år till två möten per år. 

Mötet gav styrelsen i uppdrag 

att utarbeta förslag till stadge-

ändring att läggas fram på höst-

mötet 2016. 

Det blev bifall på höstmötet 

2016 och det skall då slutligen 

tas upp på årsmötet 2017 för 

fastställande. 

Medlemmar som ej kan närvara 

på årsmötet och anser frågan 

viktig lämnar lämpligen fullmakt 

till annan röstberättigad medlem 

som närvarar på årsmötet. 

Förslag beträffande stadgeändring 

Läckert område  Mogan  



Grefabs åtgärder 2017 

Investeringar & åtgärder i hamnen 2017; enligt information från Grefab: 

 Märkningen av skrov och master ligger i slutfasen. Då det har blivit mycket mer än bara identifiering av båtar så kommer 
vi att testköra i en eller två mindre hamnar först innan vi vågar släppa loss systemet. Jag tror att det kommer att testas 
nu i vår. 

 Mastställen har vi inte mer än tittat på ännu men vi vill gärna ta bort mastskjulet vid restaurangen och sätta fler ställ där 
de andra mastskjulen finns. Mastskjulet vid restaurangen är ju aldrig fullt vilket jag har förståelse för då det ligger så 
långt ifrån kranen. 

 Som tidigare nämnts blir det inga lås på mastskjulen. 

 Inget nytt när det gäller överfulla containrar och sophanteringen “Frågan är ständigt uppe på Grefab och vi har provat 
olika alternativ men inte lyckats lösa. Vi vill ju gärna lösa detta men utan att det blir försämringar för våra kunder“ 

 Översyn av elanläggningen; jobbar vi med hela tiden men inget större projekt är inplanerat 

 Breddningen av platser kommer att göras i vår. I skrivande stund vet jag inte vilka bryggor det gäller då det är kundser-
vice som räknar på detta.  

 Nu är höjningen av Östra Piren klar och jag är mycket nöjd med resultatet. Nu har vi fått ett bra skydd för de båtar som 
ligger där och dessutom blev det snyggt.  

 Ni har säkert sett det nya kompressorhuset som ligger nere i kranområdet. Äntligen blev vi av med rucklet som stod där. 
Nu har vi en byggnad som är tät och med värme som skyddar kompressor och högtryckssprutan.  

 Jag tycker att Björlanda har fått en riktig ansiktslyftning och upplever hamnen som mycket mer trivsam och ren än för 
några år sedan.  

 Vi har ju haft lite omsättning på personal i hamnen men tycker nu att vi har fått dit ett bra gäng som trivs tillsammans 
och som jag tror kommer att hålla igång hamnen på ett bra sätt.  

 Vi har nu haft en ny upphandling på sjöentrepenader så det kommer en ny firma som kommer att sätta pålar m.m. Vi 
har inte någon erfarenhet av dessa sedan tidigare men jag vet att GKSS har anlitat dem och det har varit positivt. 

 Fler vattenposter? Nej, inga fler vattenposter, då man inte får tvätta båtarna på land enligt Miljöförvaltningen så får det 
räcka med de som finns på bryggorna  /Sivert 

Möten 2016: Årsmöte 27/2, vårmöte 14/4, höstmöte 6/10, 
dessutom har styrelsen avhållit sex möten såsom: budget-
möte, strategimöte, styrelsemöten samt övriga möten under 
verksamhetsåret. 

Det fanns vid årets slut 105  medlemmar i klubben. 153 st in-
klusive familjemedlemmar. 

Kurser och aktiviteter: Det förekom av olika anledningar inga 
kurser eller temakvällar under verksamhetsåret ! 

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 9/4 och det blev 
även i år mycket lyckat, ett tack till samtliga som håller i trå-
darna för denna aktivitet.  

FSMK-bladet: Under 2016 har bladet utgivits med tre num-
mer, ett tack till samtliga som bidragit med material etc. Ett 
stort tack till  Tommy Sandström som redigeringsansvarig och 
som har haft huvudansvaret för att sammanställa allt material 
till bladet ( fortsatt svårt att få in redaktionsmaterial i tid !) och 
att klubbladet fortsatt håller mycket hög kvalitet.  

Klubbseglingar: Inga seglingar har arangerats i FSMK:s regi 
under 2016, 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 Wiborg som hål-
ler 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 2016, 
det inleddes med en klubbfest i februari 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 2017-01-26 

STYRELSEN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2016. 



Vi kommer att få ett överskott i kassan för 2016. Budget för 

2016 som föredrogs och fastställdes på årsmötet kommer 

att visa ett större överskott än beräknat. Redovisning av 

utfall kommer att presenteras på årsmötet i sedvanlig ord-

ning. Under det gångna året har vi bl.a. fortsatt med reno-

vering av klubbhuset. Målning utvändigt är klar. Invändigt 

är klart sen tidigare och nu i februari kommer slipning och 

lackning av golvet att utföras. Vårt långsiktiga mål på 150 

medlemmar kvarstår och det är glädjande att vi under 

2016 har fått många nya medlemmar. Hösten 2015 sa GRE-

FAB/Fastighetskontoret ensidigt upp vårt arrendeavtal för 

klubbhuset som har löpt under drygt 20 år. Vi har inte fått 

något nytt förslag ännu men vi vet att vi kommer att drab-

bas av en kraftig höjning som vi måste ta höjd för i budget 

för 2017. Grunden för våra intäkter utgörs naturligtvis av 

medlems- och skåpavgifter som täcker ca 50% av våra kost-

nader. Resterande del av intäkterna kommer bl. annat från 

Loppis, uthyrning, bidrag från kommunen. Många ideella 

insatser utförs, ibland i det tysta, men är ack så viktiga för 

klubben. Jag vill passa på att tacka alla som på ett eller an-

nat sätt har bidragit, litet som stort. Det gör att vi som rela-

tivt liten förening kan ha en god ekonomi. En detaljerad 

ekonomirapport kommer att presenteras på årsmötet. 

Avslutningsvis vill jag säga att FSMK har en stark ekonomisk 

ställning. 

Klubbkassan 2016  

Styrelsen föreslår följande avgifter 

för 2017. 

Medlemsavgifter 2015 

Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    400 kr 

Stort skåp   450 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 150 kr 

Nyckel    150 kr 

Kassören  

Nya medlemmar hälsas välkomna till klubben. 

Carita Karlsson Björn Jörgensen Patrik Back Christina Nilsson Markus Witte  Cecilia Rosenqvist 

Michaela Novotna Peter Kofrom  Jerry Nilsson Marianne Nilsson Sven Niklasson Mats Åkerman 

 Cecilia Molander Jarlöv Sven Zimmermann 

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

Seglingar o Festkvällar på Framnäs  
13 maj   Vårsegling  K 6  

20 maj   Framnäsvalsen                                         PUB-afton  

10 juni   Räkrundan                                                 Fest  

12 aug   Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen     PUB-afton 

26-27 aug  Pokalseglingar SKBF/Kräftköret     Kräftskiva 

  



Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00    

På måndagar kl. 18 Målning olja  och akvarell..  Musik. just nu har vi en ukulelegrupp som fortsätter. 

Anna-Stina och Karin håller i detta. Visor och annat.  

På tisdagar    kl. 18  Bridge kolla kommande aktiviteter ring Ivan eller Olava 

Alla medlemmar är välkomna att deltaga i alla aktiviteter. Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubb-

stugan). Välkomna!    Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93.   

Motorkurs för damer ?  
Finns det intresse för en kvällsgenomgång på c:a 3 timmar, 
Gerhard på Wahlborgs Marina i Hinsholmen är villig att ställa 
upp en kväll under våren med goda råd och tips för att våra 
motorer skall fungera bra. Gamla och nya deltagare är väl-
komna. 

Intresserad? Ring Gun-Britt tel 0735 950176 eller maila gbo-
kent@hotmail.com. 

VHF/SRC kurs  
Har du en VHF utan att ha certifikat?? Eller har du köpt en ny VHF 
med en röd ”distressknapp” utan att ha skaffat ett nytt certifikat – 
SRC? 

Vi planerar att genomföra en kurs i VHF/SRC under våren (april-
maj). Om det finns tillräckligt intresse - så startar vi en. 

Anmälan kan göras på en blankett i klubbhuset eller via mail:  

svenssonkenneth19@gmail.com. 

Upplysningar via Kenneth Svensson på telefon 0708-732913. 

En liten rapportering från  måndagar hösten -16 och bör-
jan -17 så 

är vi en grupp på ca. 12 personer, som träffas och spelar ukulele och 
ibland andra stränginstrument. 

En grupp på ca. 6 personer målar akvarell eller olja. Vill du slöjda eller 
syssla med annat går det också bra. 

Vi fikar tillsammans och stämningen är på topp. 

Varmt välkomna!    Anita. 



Bjuder in till  

Våravslutning, onsdag den 24 maj kl 19.00 

Gökotta den 25 maj kl 07.00 

Utförligare information kommer att anslås när vi närmar oss festdatum. 

Anmälan senast 12 maj till Gun-Britt, tel 0735 95 01 76 el 

Britt-Marie, tel 0707 88 47 50 

Båtsamverkan 

Som vi tidigare informerat om så är både FSMK och BKH nu-

mera anslutna till Båtsamverkan Väst. 

BKSS är på gång, men har inte nått ända fram ännu… 

Det innebär att vi från FSMK har tre kontaktpersoner till poli-

sen och det är Christer Melvinsson som är vår kontaktperson 

inom polisen. 

Våra egna kontaktpersoner är: Sune Almqvist, Carolina Hult-

gren samt Kenneth Svensson. 

Från FSMK har vi vid två tillfällen medverkat på Båtmässan i 

polisens monter för att få ut budskapet. 

Det kommer inom kort att sättas upp skyltar med 

”Båtsamverkan” i hamnområdet, Björlanda Kile. 

Polisen har inlett utskick med veckobrev över vad som har 

inträffat, det är meningen att denna information kommer att 

finnas på vår hemsida inom kort. 

Försäkringsbolagen är mycket positiva till Båtsamverkan och 

ser att brotten minskar i dom hamnar som har gått med i Båt-

samverkan. 

Sune/Sivert 

Arbetsdag  22/4 10.00-14.00 på FSMK.  

Hello igen, då är det snart vår och arbetsdagen närmar sig. 
Som vanligt så har jag beställt bra väder till oss. 
Vad finns det för jobb att göra denna gång. 
Lite panel byte har vi kvar, samt målning på div ställen. 

Sedan så kan vi kanske få klart på vinden denna 

gång.  (Isoleringen) 

Och så tar vi tag i Verkstaden, hallen , köket, toaletterna, mm. 

Och sist men inte minst, ett stort tack till alla som var med på 

att plocka bort möbler, slipa och lacka golvet. 

Se då ses vi på arbetsdagen.  

Huschefen  



Byte av låssystem i klubbhuset 

Enligt tidigare beslut kommer låssystemet i klubbstugan att 

bytas under våren 2017. 

Det kommer att bli ett mekaniskt system (som nuvarande) 

med vanliga nycklar dock med den skillnaden att är så kallade 

”skyddade nycklar” vilket innebär att man ej kan få tillverkat 

kopior själv. 

Byte av låscylindrar och nycklar kommer att ske till verkstads-

dörren samt till hänglåset till dörren från lunchrummet. 

Lås och nycklar kommer att inhandlas och byte av låscylindrar 

kommer ej att ske innan vi delat ut nycklar till dom som har 

behov (utbyte) enligt följande: 

 

På årsmötet den 11/3 

På loppisdagen den 8/4 

På arbetsdagen den 22/4 

 

Det kommer dessutom att finnas anslag på verkstadsdörren 

och på anslagstavlan med kontaktpersoner att vända sig till för 

att erhålla nyckel  

Information kommer även att finnas på hemsidan 

 

Kontaktpersoner: Sune Almqvist 

 Dick Jimar  

 

Frågan kommer även att tas upp på kommande årsmöte den 

11/3 

 

Låscylindrar kommer därefter att bytas till den 1/5 och obser-

vera att därefter kommer ni ej in i klubbhuset med nuva-

rande nyckel !!  

Hö stmö tet 2016-10-06 

Det var 25 medlemmar (16 män och 9 kvinnor) som medver-
kade på höstmötet. 

Dick Jimar valdes till ordförande för höstmötet då Sivert hade 
anmält förhinder. 

Det rapporterades kort om aktivitetsbidrag som klubben har 
erhållit så här långt under året. 

En kort rapport gavs dessutom om Grefab och om en möjligen 
förändrad ägarbild, denna fråga är ej aktuell i nuläget ! 

Slipning och lackning av golvet i klubblokalen kommer att ge-
nomföras och vara färdigställt till årsmötet 2017, frivilliga 
krafter eftersöktes och en del har anmält intresse. 

Utbyte av låssystem i klubbstugan kommer att ske under vin-
tern 2016/2017. DJ+SA 

En kort rapport om ett verkstadsmöte som hölls den 1/6 och 
kommer att följas upp under vinterhalvåret 2016/2017. 

Vår kassör Thomas W. lämnade en kort rapport om klubbens 
ekonomi – det kan dock konstateras att det ser mycket posi-

tivt ut i nuläget och att budget kommer med stor sannolikhet 
att hållas. 

Ingen förhöjd arrendekostnad för verksamhetsåret 2016 !                                                                                         
Lokaluthyrningen ser så här långt ut att följa budget. 

Frågan om stadgeändring beträffande att endast ha två möten 
per år diskuterades och vid handuppräckning kunde konstate-
ras att en överväldigande majoritet är för förslaget som slutli-
gen skall fastställas på årsmötet 2017. 

Det rapporterades dessutom att medlemsantalet har ökat 
under året. 

Frågan ställdes om de så kallade ”Atlantica-bojarna” och vad 
som händer BKH har sagt nej, men på mötet uttrycktes önske-
mål om att ta upp frågan på nytt !           

Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp genom 
festkommitténs försorg. 

Sune 

LOPPMARKNAD 
i Klubbhuset den 8 april kl 10 - 14 
Nu är det dags att leta i skåp och gömmor efter  
båtprylar att skänka till vårt vårt klubbord.  
Vi tar tacksamt emot Kaffebröd till caféförsäljningen 
även till försäljning på bordet. 
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 alla bord,  
köpa lotter, fika och äta hemlagad ärtsoppa. 
Vill du redan nu försäkra dig om ett bord,  

Ring  Monika Nutsch 0702 88 07 24 



3 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.3o  

11 Mars (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 

03 Mars (fredag) Fredagsträff Kl: 19.3o 

11 Mars (lördag) Traditionsenligt fest i klubbstugan kl. 19:oo, 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 den3:e Mars !!  

Xx Mars (xxxx)  Motorkurs för damer – kommer att diskuteras på årsmötet ! 

07 April (fredag) Fredagsträff Kl: 19,3o 

08 April (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och anmäl intresse till:  

    Monica Nutsch tel:0702/880724 

22 April (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo   

24 Maj (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet. 

25 Maj (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07:oo – mer info på årsmötet.  

 

Hösten 2017 

05 oktober (torsdag) Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan 

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

     AKTIVITETSLISTA 
FSMK 

Våren 2017 

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


