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Ordföranden har ordet …     Var är våren ? 
 

Hörde just att de mätt isen i Björlanda till 1 meter.  
Ja vi alla som brukar sjösätta i mitten av april och 
vårutrusta klart henne under påsken, vi får riva 
oss i huvudet, kommer vi överhuvudtaget in under 
presenningen för snödrivor och vattenmassor och 
hur mycket snö och vattengropar har vi i 
presenningarna? Ja vi får nog fira påsken hemma 
i år, äta ägg och sill och umgås med familjen  

 
eller ?  Ja för er som skall kappsegla i slutet av 
april eller början av maj är tiden knapp, ja det blir 
kanske en seglingsvår där man får väja, inte bara 
för babords halsar utan även se upp under  
styrbords halsar för isflak!  Men rätt som det är 
öppnar sig hela havet och våren är här, tätt följd 
av sommaren. Vi har härliga tider framför oss. 
Fortsätter sid 2. 

 
 

Dagordning:  

 

Mötets öppnande 
Godkännande av kallelsen 
Fastställande av dagordning 
Val av ordförande att leda mötet 
Protokoll 
Rapporter 

Ekonomi 
Medlemsfrågor 
Förslag från styrelsen 
Stadgeändring * 
Övriga frågor 
Avslutning 

 
*På vårmötet tages frågan om stadgeändring på en punkt upp. 

1. En stadgeändring som innebär att antalet ledamöter i styrelsen kan utökas där ordalydelsen i 
stadgarna ändras till ”minst fem ledamöter”        

 
Om mötet säger ja till denna stadgeändring innebär det att de två adjungerade ledamöterna från årsmötet 
med omedelbar verkan ingår i styrelsen som ordinarie ledamöter. 
 

                                      Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

Kallelse till VÅRMÖTE  torsdag  8 april i KLUBBHUSET kl. 19.00 

 

Thomas & Britt-Marie Wiborg hade planerat att vintersegla för första gången men det har Kung Bore satt stopp för.  
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Ordföranden fortsättn. 
Bakom oss har vi också haft härliga tider. Inne i 
verkstaden har det varit full rulle med glada skratt 
och tillrop. Vår motorkurs blev succé igen och 
fullbokad som vanligt. Tomas H fixade detta med 
all ära, och inte att förglömma Gun-Britts luncher 
därtill. Men nu tar snart andra aktiviteter vid. Vi 
närmar oss arbetsdagen och loppis med stora steg. 
Så vi ber er alla att rensa bland era båtprylar och 
skänka lite till vår loppis. Pengarna går till att hålla 
vårt klubbhus på fötter. 
Nu  slår vi  ett  extra slag för våra nya 
medlemmar, så en särskild inbjudan till er, vi ser 

gärna att ni kommer ut till klubbhuset  på en 
vårträff. Vi vill gärna lära känna er och ni får en 
möjlighet att lära känna oss och komma in i 
gemenskapen. Se vidare i bladet  tid och datum. 
I  detta nummer kommer även en ny matrikel, så 
nu vädjar jag till alla…….Läs om era uppgifter 
stämmer och att vi har alla era mailadresser m.m  
Maila annars rätt uppgifter och mailadresser till: 
inger.marius@telia.com 
Vi ses i klubbhuset              Hälsningar Inger M 
 

 
 

Klubbrapporter:                                             
 
Årsmötet  2010-01-23. 
Det var 30 medlemmar som samlades till 2010 års 
årsmöte. 
Gunnar Arvidsson valdes enhälligt att leda 
årsmötet då ordinarie ordföranden hade anmält 
förhinder. 
Det rapporterades från Thomas Humborg om att 
motorkursen har startat med tre motorer och 15 
deltagare som under ledning av vår magister 
Gerhard Eriksson är i full gång i vår verkstad. 
Valberedningen med Dick Jimar och Gunnar 
Arvidsson omvaldes med Dick som 
sammankallande. 
På mötet diskuterades även om en tänkt 
stadgeändring vad gäller utökningen av styrelsen 

till minst fem ledamöter, frågan kommer upp på 
vårmötet för eventuellt beslut. 
Olava Ahrenstedt och Per-Olof Södervall invaldes 
i styrelsen som adjungerade, beslutades att vid ett 
ja för stadgeändring på vårmötet så blir dessa två 
inklusive Gun-Britt Andreasson ordinarie 
ledamöter med omedelbar verkan. 
Frågan om att byta låssystemet till nyckelkort var 
uppe till diskussion, frågan tas åter upp på 
kommande vårmöte. 
Efter en del ytterligare diskussioner och övriga 
frågeställningar avslutades så mötet med kaffe 
och dopp genom festkommitténs försorg. 
Sune 

 

Ekonomi 
När detta skrivs i mitten på mars saknas det 
ganska många medlemsavgifter så jag vill 
påminna alla som eventuellt glömt att betala att 
göra det så snart som möjligt. Pga. av den 
långvariga kylan kommer vi att få betydligt högre 
uppvärmningskostnader än vad vi avsatt i budget. 

Avgifter för 2011 enl. nedan och då är också sista 
höjningen gjord (25 kr/år) som vi beslutade på 
årsmötet 2008. Styrelsen planerar ej ytterligare 
höjningar av medlemsavgiften, däremot måste vi 
fortsätta hitta pengar på olika sätt för att täcka 
stigande kostnader.      Kassören 

 

Medlemsavgifter 2010                              
Medlemsavgift familj 350 kr 
Skåp  350 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Anmälningavgift, ny medlem 100 kr 
Nyckel  100 kr 
 

 

Medlemsavgifter 2011 
Medlemsavgift                         375 kr 
Skåp   375 kr 
Kappseglingsklubben  75 kr 
Anmälningsavgift ny medlem  100 kr 
Nyckel   100 kr 

 

Årsmötesdagen 23  jan avslutades med Oxfiléfest! 
  
Som vanligt avslutade vi årets årsmöte med 
traditionsenlig årsfest och i år frestade 
festkommittén med välhängd marinerad oxfilé! 
Förrätten bestod av svampsoppa med 

egenplockad svamp och att den var av bra kvalité 
bevisades av att ingen behövde besöka 
Sahlgrenska för magpumpning eller………….  
Desserten blev chokladpudding, välkänd från 

mailto:inger.marius@telia.com
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tidigare träffar, men denna gång serverad med 
kex och physalis! Lite variation ska det vara! Våra 
spelemän såg till att kvällen blev hellyckad som 
det alltid blir på våra träffar. Nu dröjer det ett år till 
nästa årsmötesfest så du har god tid att ladda upp 

och att trimma sångrösten till dess. Sånghäften 
står klubben med och humöret tar du med dig!  
Mat och dricka fixar vi oxå så tag med dig kroppen 
och kom!!!         Festkommitén.             Ivan

 

 

MOTORKURSEN:  15 deltagare renoverade 3 motorer m.m.
Hölls i klubbstugan under sex lördagar i januari 
och februari. Denna gång tittade vi närmare på en 
Volvo Penta MD5:a och två Albin O21:or. Vi fick 
också möjlighet att bekanta oss med och renovera 
bl.a. en sjövattenpump, en matarpump, en 
packbox samt översyn av en propelleraxel. 
Förutom allt praktiskt skruvande och mekande 
fördes också mycket givande teoretiska 
diskussioner kring motorer (och även annat) i 
största allmänhet. Teknikmagister var detta, 

liksom förra året, Gerhard Eriksson som till sitt 
förfogande hade femton taggade deltagare, varav 
tre tjejer. Av tradition bjöds kursdeltagarna på 
enkel förtäring vid varje kurstillfälle. Tack 
klubbmästeriet. Slutligen bör nog också nämnas, 
att eftersom vintern bet så kraftigt, fick spjällen till 
värmepannan ställas om, så vi fick tillräcklig 
värme i verkstaden. 
Thomas H 
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Björlanda Kile Hamnförening – årsmöte. 

Årsmötet den 23/2 - 2010 samlade c:a  120 
deltagare som fick en trivsam kväll tillsammans. 
Förutom den stadgeenliga delen med styrelseval, 
ekonomisk rapport etc. så gavs information 
genom Karin Fredell och Katarina Lindahl från 
Grefab. 
Under året kommer vägbom/grind att uppsättas 
vid infarten,ny båthall kommer att byggas ?, 
muddring i hamnen kommer att utföras etc. 
Det blev stundtals en både livlig och högljudd 
diskussion om exempelvis höjda avgifter, 
parkeringsavgifter, hur kommer det att fungera 
med bommen/grinden med öppettider etc., ökad 
kostnad vid montage av ”båthus” vid 
vinterförvaring av båt i hamnen  etc. Det blev väl 
dessvärre inga svar på dessa frågor under mötet.  

Gå gärna in på Grefab:s hemsida för att få 
ytterligare information om framtidsplaner och 
visioner. 
Det påtalades återigen om vikten av att vi alla 
båtägare tar vårt ansvar och går vakt i hamnen – 
det råder ingen tvekan om att det hjälper ! 
Mötet avslutades med utdelning av 
bevakningspremier för gjorda insatser under 
säsongen. 
Det serverades under kvällen soppa, macka, kaffe 
med bulle och senare även korv o bröd med 
dricka – mycket frikostigt och med de insatser från 
alla inblandade funktionärer som gjorde jobbet ! 
Det finns mer att läsa från årsmötet i Roderbladet 
Nr: 1 - 2010.   
Dick/Sune 

  
 

Kommande aktiviteter    
vår/sommar 2010.  

 

Arbetsdag den 24 april kl 10.00  
 

Inför vårens arbetsdag så ser det mesta ganska 
bra ut, det som är dåligt det återkommer jag strax 
till. 
Det  som behöver åtgärdas är det som jag skrev 
tidigare att vi skall byta lite plank i altanen på 
framsidan, byte av packningar, vända dörren vid 
whiteboardtavlan, lite el-jobb mm. När ni kommer 
ut på arbetsdagen gäller som alltid att det är bra 
om ni kan ta med någon form av verktyg (tips: 
hammare, skruvmejsel, såg, kofot, gott humör). 
Så kör vi så det ryker. 
Och så kommer det att serveras  mat i 
klubbhuset.  
Nu till den dåliga biten i vårt fina klubbhus: vad 
gick snett på vår motorkurs?! Motorkurs i all ära, 
kanonbra att vi har detta. Jag säger som Tony 
Erwing: MEN vad i hela fridens namn hände när  

kursen var slut eller över? Vad hände med 
städningen och iordningställandet?! Det verkar 
som om detta är något som årets 
motorkursdeltagare helt har struntat i.   
Det såg och ser för jäkligt ut här inne med olja 
på bänkar och skit överallt. Målar man motorn på 
en bänk så tar man väl bort färg som man har 
kladdat ner med? Till och med inne i vår 
samlingslokal ser det för jäkligt ut (golvet). Hur 
som helst här behöver vi göra iordning riktig 
rejält. Jag utgår ifrån att vi alla är vuxna 
människor och att ni tänker ta ert ansvar och 
ställa allt till rätta så snart som möjligt.  
Som vanligt, är det något akut så slå mig en 
signal 0702-206774. 
Ha en bra vår.    

Hälsningar Huschefen Stefan Wiborg 

 

loppmarknad 17 april, - ett pålitligt vårtecken! 
  
Planerna på loppis framskrider och det är snart fulltecknat på uthyrning av bord. Mera båtprylar önskas 
dock i vanlig ordning. Du som vill sälja på klubbbordet mot provision; hör av dig. För att det du skall kunna 
få en uppfattning om vad som saluförs kan du att kunna gå in på nätet och läsa på 

www.tinyurl.com/yerdmxy. Filen kommer att uppdateras kontinuerligt. Du kan inte köpa innan den 

17:de om du inte har personlig kontakt med den som hyr bordet. Jag hoppas att du hittar något som kan 
intressera. Av naturliga skäl som kommer inte allt som saluförs att dokumenteras. Lite överraskningar måste 

det vara. Väl mött   För att boka bord ring 26 57 63.     Gun B.  

 
.PS. Jag hade detta upplägget på en loppis här i Partille och det stod folk utanför i 15 gr kyla när vi öppnade 
kl 11. DS 

http://www.tinyurl.com/yerdmxy
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Informationskväll  om VHF med DSC klubbhuset  
Måndag den 12 april kl 18.30  
 

Kenneth Svensson (VHF kursledare) kommer denna kväll att informera och demonstrera via en 
simulator om DSC (larm med positionsangivelse) och tekniken bakom systemet. Kaffe och dopp serveras. 
Anmälan till informationskvällen  göres  till Inger se nedan.  
För er som vill uppdatera ert VHF certifikat kan anmäla er till den kommande kursen* på informations-
kvällen eller per tel./mail till Inger. *Om minst 5 anmälningar kommer Kenneth att hålla i en kurs (2 dagar 
samt prov) i vår.         Inger Mårius Tel 0707-694020  mail: inger.marius@telia.com.                   

 

Kulturkvällar på tisdagar kl 18.00 
 
Vi är nu två bridgelag som spelar och diskuterar 
strategier. 
Olava och jag målar tavlor och rycker in 
när någon kortspelare uteblir. Det är trevligt med 
den fina musiken: mandolin, gitarr och dragspel.  I 
övrigt är kaffedrickningen en fin aktivitet. Man kan  
komma bara för kaffets skull, det finns alltid 

mycket att prata om, och för att vi har så trevligt.   
  
Start kl. 18.00.  Gull Arvidsson tel. 581608.   
Bridgegruppen :  Olava tel. 552193.    
 
Hälsningar  Gull.

NYTT! : Vårträff i klubbstugan 25 april kl 13.00 

 
Söndagen den 25:e april kl: 13:oo är det åter dags för den traditionsenliga vårträffen där vi hoppas att så 
många som möjligt möter upp för att tillsammans får en trevlig stund i klubbstugan. 
Vårträffen (tidigare veteranträffen) har bytt namn med anledning av att vi gärna ser fler medlemmar – äldre 
som yngre att träffas under några timmar i klubbstugan, inte minst ser vi gärna att nytillkomna medlemmar 
tar sig lite tid att besöka oss ! 
Som vanligt bjuder klubben på förtäring i någon form och ni som kommer står för många historier och 
trevliga återblickar på vad som hänt i både klubb och båtliv. 
Väl mött till en garanterat trevlig stund tillsammans!………….. 
 

Vi vill gärna att du anmäler  dig– vi måste ju dimensionera det vi bjuder på !!! 
Ring till: Inger Mårius, mobiltel: 0707/694020 eller kan du maila till Inger : inger.marius@telia.com 
senast den 22/4 
Alternativt kan du också ringa till Sune på telefon: 031/532503 eller mobil: 0708/800 802 

 
 

(Vår) Våravslutning: Fredagen den 11 Juni kl. 19.00  
 

Vår kock Ivan lovar: Vi gör  Hisingens Största Paella!!!        
 I år ser ju vintern ut att vara särskilt ihärdig men detta hindrar inte FSMK;s festkommité att se till 
att vår våravslutning blir av sedvanligt festande slag. Vi lovar att du inte har sett något liknande! 
Ingredienserna till paellan  är naturligtvis viktiga och de fixar vi, men det viktigaste är att just DU 
kommer. och att du ringer. och talar om detta. 

Vi lovar att denna Paella är den största DU någonsin sett och upplevt, men för 

att leva upp till vårt löfte måste vi veta hur många som kommer och vill njuta av underverket! Egen dricka kan 
du ta med dig; men öl och starkt finns i reserv. Pengar är som vanligt beroende av Eurokursen, dvs 
självkostnadspris. 

Därför, ring och säg att du kommer!   till Ivan på tel 231169 eller till Monica på tel  553985.  

Eskader på lördag 12 Juni  
Efter avslutningsfesten drar vi ut på ”tillsammanssegling ” till något närliggande okänt mål. Vart är 
ännu skrivet i stjärnorna och i sjökortet. Vi bestämmer på lördagsmorgonen   när hjärnorna klarnat!  
Segel som motorbåtar.       Festkommitén. 
 

mailto:inger.marius@telia.com


 
 

 

 

  

Häftiga arbeten i verkstaden! 12 BORDSBYTEN PÅ K6 an "TULI"  
 
Efter att ha ägt "Tuli" nr 38 några 
år, märkte vi att allt inte stod rätt 
till med botten på båten. En vår 
t.ex. såg vi att förre ägaren tryckt 
in Plastic Padding av den hårda 
sorten, i de befinliga sprickorna, 
med påföljd att sprickorna bara 
blev större när båten svällde när vi 
hade sjösatt. Så här kunde vi ju 
inte ha det. Så hösten 2009 
bestämde vi att här måste vi nog byta "några" bord. Detta insåg ju 
"Team Tuli" att det här klarar vi ju inte utan experthjälp. Vi kontaktade 
då Percy Andersson (pens. slöjdlärare) som vi alla vet, är just expert 
på sådana här jobb. Sagt o gjort, vi åkte ut tillsammans med Percy för 
en första besiktning. När vi kom ut kröp Percy in under båten. Han 
dröjde ganska länge, så kom han fram och sade, här blir "möcke" 
jobb gubbar! Summan blev 12 st. bord, inte hela, men totalt ca. 35m. 
Det fanns ingen återvändo bara att riva ut de gamla borden efter 
Percy's vägledning. Detta kunde vi göra själva. Sedan leta rätt på fin 
och torr ek. Den fanns hos Verner Abrahamsson i Varekil på Orust. Tur 
att vi har verkstan där vi (Percy) kunde såga och hyvla till alla borden. 
Så nu den 17e mars så är 10st. bord på plats. De övriga kommer in i nästa vecka. Summa Sumarion så kan 
man säga, att det är bra och ha' kompisar som är så jättehändiga som Percy A. utan honom hade vi 
aldrig klarat detta stora och noggranna arbete.        
                                TEAM TULI bugar och tackar för hjälpen  / genom Royne Moberg 

 

Kappsegling och festligheter på Framnäs 2010 
Kappsegling och festligheter äger rum enligt datum nedan.  
De som är intresserade av att ”titta på” har en alldeles utmärkt åskådarplats på berget vid starttribunen. 
Åskådarna sitter högt upp och ser start/mållinjen som går från Framnäs mot färjeläget.  
Starterna är alltid spännande att se och det är väldigt roligt att höra alla kommentarer från dem som sitter på 
berget.(bilden nedan) (Tänk att man seglar så mycket bättre från land!) 
Man kan följa båtarna långt ner mot Grötö och Varholmen. Efter målgång är det intressant att höra alla 
kommentarer kring varför och hur seglingen gick som den gick. Stämningen är god och den håller i sig till de 
träffar och fester som äger rum på kvällen.  
 

Kappsegling    Festligheter  
  9 maj Vårsegling  K6  Ingår i KM  Pubafton 
22 maj Framnäsvalsen med 
 ärtor o punsch   Ingår i KM 
 5 juni Grötö/Bårholmen jollar    Räkfrossa* 
 5 juni Räkrundan   Ingår i KM  
25 juni      Midsommarfest 
  7 aug      Vattenfest 

13-15 aug Pokalseglingar SKBF  Framnäs 13/8  Pubafton 
14 aug Johnnie W Cup/ 
 Framnäsdagen  Ingår i KM 
28 aug Kräftköret   Ingår i KM Kräftskiva* 
3-5 sept Poly Skagen Race  
 Långedrag-Skagen-Framnäs 
 

Damkappseglingar 9/5, 22/5, 5/6, 14/8, 28/8  Framnäs 
 
Alla är välkomna att delta i KM-seglingar, till fester med * krävs föranmälan.                          
Gun-Britt A (även foto nästa sida)  031/510176 



 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      FSMK - KLUBBORGANISATION 2010  
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SEKRETERARE 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT(adjung) 
STYRELSELEDAMOT(adjung) 
STYRELSELEDAMOT(adjung) 
STYRELSESUPPLEANT 
STYRELSESUPPLEANT 
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REVISORSSUPPLEANT 
KLUBBMÄSTERI 
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REDAKTION (FSMK-bladet) 
VALBEREDNING 
VALBEREDNING 
Klubbmästeri 
Gun-Britt Andreasson 
Gunther o Monica Nutsch 
Ivan Johannisson 
Olava Ahrenstedt 
Gull Arvidsson 
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Sture Jansson 
Inger Mårius 
Gun-Britt Andreasson 
Ivan Johannisson 
Gunther Nutsch 
Intendentur 
Stefan Wiborg 
Thomas Humborg 
Lennart Gustavsson                                       

INGER MÅRIUS 
THOMAS WIBORG 
SUNE ALMQVIST 
INGVAR SKJELBRED 
IVAN JOHANNISSON 
OLAVA AHRENSTEDT 
PER-OLOF SÖDERVALL 
GUN-BRITT ANDREASSON 
THOMAS HUMBORG 
STEFAN WIBORG 
BENGT MOLIN 
ROYNE MOBERG 
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GUN-BRITT ANDREASSON (ansvarig) 
STEFAN WIBORG (ansvarig) 
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GUNNAR ARVIDSSON                   
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Ansvarig utgivare 
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KLUBBADRESS:   FÄRJENÄS SEGEL OCH MOTORBÅTSKLUBB 

                                 PL. 3304, BJÖRLANDA KILE SMÅBÅTSHAMN 
                                 423 00 TORSLANDA 
POSTGIRO TILL KLUBBEN: 628 609-0 



 
 

 

 

  

 

 

AKTIVITETSLISTA FSMK  vår/sommar  2010 
 
08 April (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:00  
09 April (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00 
12 April (måndag   NYTT: Informationskväll  om VHF med DSC                        se sid  5   
17 April (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och boka bord till: 
   Gun B. tel: 031/265763 eller  Lennart E. tel: 031/561322          se sid 4 
24 April  (lördag) Arbetsdag i klubbstugan – mellan kl: 10:00 > 14:00                 se sid 4  
25 April (söndag) Nyasatsning: VÅRTRÄFFEN i klubbstugan kl:13.00  
                   välkomna !!    Klubben bjuder på fika                                     se sid 5 
 
07 Maj (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00  

 

11 Juni          (fredag) Fredagsavslutning med en jätte-Paella!  Kl: 19.00   

                                        Föranmälan                                                                              se sid 5                
12-13 Juni     (lörd+sön)  Eskader på lördag/söndag om vädret är OK. Alla välkomna!  se sid 5 
     
 
SXK:s 12-timmars segling i samarbete med FSMK kommer ej att gå av stapeln i år  
som det ser ut i nuläget.  Lars Tobin (SXK) meddelar att det kan ev. bli ändring senare. 
Ring Gun-Britt A tel. 510176 
 
Det planerade  besöket på Gryab i Rya med en guidad visning i den dekorerade kulverten blir 
inställd igen, tyvärr så är hela våren uppbokad och vi får göra ett nytt försök under 

kommande  höst ! 
 

Tisdagskvällarna med målning, musik , bridge m.m.                                                   se sid 5  
   

 

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


