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Inger Mårius avböjde omval som ordförande och tar istället 
hand om medlemskontakter,aktiviteter m.m.   
Ny ordförande är Sivert Jonsson,  som  har ordet …      
 

Vid årsmötet den 29 januari fick jag förmånen att 
bli invald som ordförande i klubben. 
Här kommer lite bakgrundsinfo om mig. Jag är 
60+ och är nu i en After Work fas i livet. Är särbo 
och båtbo med Ingegerd. Vi seglar runt i en Najad 
340 så fort vädret tillåter. Gärna i Danmark. Vi hyr 
också gärna båt i Medelhavet. Jag spelar också 
golf sedan ett par år tillbaka. 
Jag har tre vuxna barn med familjer - och således 
också ett antal barnbarn. 
Ibland räcker inte tiden till… 
 

Har en teoretisk bakgrund som godkänd revisor. 
Har jobbat mest som IT konsult med inriktning på 
projekt och verksamhetsutveckling. Erfarenheter 
från föreningslivet har jag via uppdrag som kassör 
och ordförande i Guldhedens IK. 
 
Jag tycker att klubben har mycket bra medlemmar 
med bra kamratskap, vi hjälper gärna varandra vid 
behov, har ett jättefint klubbhus och ordnar bra 
aktiviteter som till exempel träffar, loppis och 
motorkurs.       fortsättning på sid 2 
 

 

 
 

 
Dagordning – vårmöte 2011 
 
Mötets öppnande 
Godkännande av kallelsen 
Fastställande av dagordning 
Val av ordförande att leda mötet 
Protokoll 
Rapporter 
Ekonomi 

Medlemsfrågor 
Förslag från styrelsen 
Övriga frågor 
Avslutning 
 
Festkommittén bjuder på kaffe 
 med dopp

Kallelse till  VÅRMÖTE  torsdag  7 april  2011  
kl. 19.00 i KLUBBHUSET 
 

Vinjettbild från målningar i GRYAABs kulvertar som besöktes den 23 mars.  
Övriga bilder:  Årets motorkurs, årsmötesfesten och 28 deltagare i GRYAABs kulvertar. 
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Fortsättn. ordföranden har ordet...  
 
Inför den här vintern tänkte jag att ”den kan i alla 
fall inte bli lika Sibirien-lik som förra vintern”. Men 
häpp, så jag bedrog mig. I Göteborg brukar ju 
vintern vara en period med ganska milt väder; snö 
på natten och slask på dagen. I år fick 
värmeelementen verkligen bekänna färg! 
 
Men nu börjar de flesta personer jag ser lyfta 
blicken - luften och marken andas vår. Jag tog en 
promenad vid sidan om de isiga gångvägarna i 
Delsjön och hittade en skön, solig plats. Solen 
värmer skönt nu. 
Inom klubben lyfter vi också blicken inför 2011. 
Styrelsen har konstituerat sig och vi har dragit 
igång en hel del aktiviteter. Mer om detta på nästa 
sida.  
I styrelsen har vi funderat på vår åldersstruktur - 
som visar på en övervägande del något äldre 
medlemmar. Det är bra med erfarenhet, men 
klubben behöver nog en jämnare åldersfördelning. 
Så vi planerar att ha en träff med en grupp 
yngre medlemmar för att få förslag på 
erbjudande och aktiviteter som kan vara av 
intresse för denna målgrupp. Sune A och jag skall 
fungera som "insamlare" till en idébank. 
 
För att om möjligt få lite mer intäkter har vi lämnat 
in en ansökan om start/föreningsbidrag till Gbg 

Stad Idrotts & Föreningsförvaltningen. Vi väntar 
med spänning på beslutet. 
En annan aktivitet är att klubben kan vara med 
och utveckla samarbetet inom Björlanda hamn för 
att med en bättre spänst hävda våra intressen. 
Exempel Grefab och avgifter. Mer om detta längre 
fram. 
Men jag vill framför allt lyssna på dina tankar och 
synpunkter. Kontakta mig gärna med dina tankar 
och funderingar!  
 
En annan aktivitet är att vi arrangerar ett öppet 
hus  under någon lördag i vår för att bjuda in 
båtägare och tala om vad FSMK står för. En 
tanke är då att vi sätter upp grupperingar i 
samlingslokalen för att presentera vad vi gör inom 
varje grupp. Till exempel kulturkvällar, 
fredagsträffar och utbildningar/kurser. Förutom att 
vi annonserar om detta bör varje medlem tala 
med brygggrannar, båtgrannar vid vårrustning etc. 
för att berätta om denna aktivitet och ev. 
direkt ”erbjuda” medlemskap. 
  
Vidare skall vi också annonsera mera och 
bredare om vår motorkurs. T.ex. i Roderbladet. 
Detta kan också attrahera nya medlemmar.   
 
Mvh/Sivert 

 

Klubbrapporter:                                             
 

Årsmötet 2011-01-29. 
 

Till årsmötet 2011 var det 33 medlemmar som hörsammat kallelsen och närvarade på mötet. 
Inger Mårius valdes enhälligt att leda årsmötet. 
Det rapporterades från Thomas Humborg om att motorkursen var i full gång, styrelsen har tagit beslut att 
bibehålla nuvarande låssystem till klubbhuset, att lysrörsarmaturer är införskaffade och skall monteras i 
klubbstugan, styrelsen arbetar med att undersöka eventuella möjligheter till bidrag och har kommit en bit på 
väg, ett försök till samordning mellan klubbarna i hamnen har inletts på initiativ från FSMK.  
Sivert Jonsson invaldes enhälligt som ordförande i föreningen då Inger Mårius avböjt omval. 
Sune Almqvist, Ingvar Skjelbred samt Gun-Britt 
Andreasson omvaldes för en tid av två år som 
styrelseledamöter. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Wiborg, Per-Olof 
Södervall samt Thomas Humborg för en tid av ett år. 
Inger Mårius avtackades för sitt ordförandeskap. 
Monica och Gunther Nutsch samt Olava Ahrenstedt 
hade avsagt sig omval i festkommittén. Ett stort tack till 
dessa 3 från alla oss medlemmar för en stor 
arbetsinsats under lång tid för klubben. 
Det diskuterades om olika idéer och planer för att öka 
medlemsantalet då medelåldern inom föreningen är 
oroväckande hög, styrelsen arbetar vidare med frågan 
under våren 2011. 
Efter en del ytterligare diskussioner och övriga 
frågeställningar avslutades så mötet med kaffe och dopp 
genom festkommitténs försorg.       Sune 

Olav,  Inger, och Gunter fick var 
 sin tjusig bukett med blommor 
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Ekonomi 
Intäkter och kostnader följer lagd budget vilket 
innebär att vi har högre intäkter än kostnader 
under våren. Det beror på att medlemsavgifter 
och skåpavgifter har betalats in ungefär som 
beräknats. Påminnelse kommer att skickas ut till 
de medlemmar som glömt att betala. Vi har fått en 
gåva från Tisdagsklubben på hela 4000 kr samt 

en personlig gåva från Stig Danielsson på 500 kr 
som vi tackar för. Ideella insatser är viktiga för 
ekonomin och jag vill nämna Lennart 
Gustavsson som sköter om vår panna och Gun-
Britt Andreasson som lagade uppskattad mat till 
motorkursen. 

 
Medlemsavgifter 2011 
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 

 
Medlemsavgift 375 kr 
Skåp  375 kr 
Stort skåp  475 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 
Anmälning ny medlem 100 kr 
Nyckel  100 kr 

MOTORKURSEN 2011  -3 renoverade motorer 
  
Årets motorkurs avlöpte som vanligt under sex lördagar i 
januari och februari. Detta år gick vi igenom och renoverade tre 
motorer: en VP (Volvo Penta) 2003, en VP 2002 och en Vetus 
M2C5 - första gången en Vetus är med på kursen, vad jag vet. 
Elva personer deltog, ej medräknad vår magister Gerhard 
Ericsson, Wahlborgs Marina. Förutom motorerna fick även 
topplock, vattenpumpar och andra lösa delar sig en behövlig 
genomgång. Kursen avslutades med att vi riggade för start av 
2002:an. Efter smärre korrigeringar gick den fint igång. 
Två saker bör nog speciellt uppmärksammas med årets kurs. 
För sällan har väl en motor fått en så grundlig genomgång som 
Nina´s och Ola´s VP 2002:a. Inte nog med arbetet vid 
kurstillfällena utan också  framförallt, alla dom timmar som 
lagts ner mellan våra träffar. Till saken hör att de båda avseglar 
till varmare breddgrader nu i sommar med sin Allegro 27:a - 
med den inställningen kommer man långt, riktigt långt. Lycka 
till på färden önskar er alla Färjenäsare. 
Och så en sak till - klubbmästeriet. Alla vet nog att 
förplägnaden på våra fester, kurser mm varit mycket god. Men 
att under kursens alla sex tillfällen bli bjudna på hemlagad god 
mat - varenda gång - enastående! 
Tack Gun-Britt - suveränt.    Thomas H 
 
 

Björlanda Kile Hamnförening – årsmöte 2011-03-01
En kort sammanfattning av årsmötet i Björlanda Kile Hamnförening som avhölls som vanligt i 
Toleredsskolan. 
Det blev ett långt möte, som inleddes innan mötet med förplägnad i form av korv med bröd, kaffe och 
kaffebröd, även i pausen serverades mötesdeltagarna rikligt igen ! 
Efter strul (återigen) med ljudanläggningen i lokalen kunde så mötet börja. 
På mötet avhandlades ekonomin för verksamhetsåret 2009 och verksamheten för 2010, då vissa frågor för 
verksamhetsåret ej var klara så kommer fortsättning att ske på kommande höstmöte. 
Morten Gunneng redovisade detaljerat hur brottslighet vad gäller stölder, inbrott, skadegörelse etc. såg ut 
under 2010. 
Lennart Adolfsson redogjorde för det utbud av kurser- och temakvällar som är planerade i hamnföreningens 
regi.            Sune 

Provkörning efter renovering 
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Årsmöte och efterfesten! 
  
På kvällen blev det fest i stugan. Mästarkocken Ivan med hjälp av dom övriga festkometerna hade dukat fint 
så det var festligt värre. Som förrätt fick vi Pate som hade platsat i vilken kocktävling som helst. Huvudrätten 
blev Ivans sjömansbiff som var helt rätt i den miljön och allt detta avrundades med glass. Jättegod. Det blev 
lite sång och tjöt och lotteri och det var allmänt trivsamt. Med andra ord en helt lyckad eftermiddag och kväll. 
Som alltid var det synd om dom som inte kunde vara med men jag tycker att vi blir fler och fler. Tyvärr håller 
vintern oss i ett järngrepp och utan dubbar gick det inte att närmar sig båten men det har blivit lite ljusare så 
vi är på rätt väg i alla fall. Håll ut.         Hälsningar Gunther 

 
Den 23 mars blev..  en upplevelserik dag i Färjenäs! 

Besök på Ryaverket   
Vi var 28 förväntansfulla deltagare bl.a. från FSMK, BKSS och FRAM, 
som samlades utanför Ryaverkets grindar. När det lyste grönt ljus körde vi 
in i en lång rad. 
Guiden Lennart, kallad ”Rasmus”, som också var initiativtagare till 
målningarna i kulvertarna visade oss runt.  
Gångarna hade olika namn, som t.ex. Bortgången, Vilsegången och 
Rättegången.(den rätta vägen) 
Konstnären Pontus Andersson hade arbetat med målningarna i ca.10 år. Pengarna till Projektet kom dels 
från Ryaverket och dels från andra sponsorer. För att ett företag eller ett rederi skulle få sitt namn målat på 
huset eller båten, fick de betala ca. 3.000 kronor. Ville de inte betala fick huset eller båten vara namnlös.  

Vi befinner oss 3,5 meter under älvens yta                 Vi tackar Lennart ”Rasmus” för en jättetrevlig guidning 
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Vi gick bildligt talat på älven och såg kajer, båtar och byggnader från ett perspektiv sett från vattenytan, 
Hisingen på ena sidan och Göteborg på den andra sidan. Man passerade under Älvsborgsbron och 
Götaälvbron. Detta är världens längsta målning 265 meter lång. Diplom fanns på väggen från Guinness 
Rekordbok. Visningen avslutades med en trevlig film om hur reningen går till innan vattnet släpps ut i Göta 
Älvs utlopp. Vi fick inpräntat att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner. I en monter fanns 
prov på div. prylar som hamnat i avloppsrören bl.a. en 65 meter lång grov gummislang, 
löständer, små leksaker, en klocka och mycket annat. 
Färjenäs Cafe’ var abonnerat för vår räkning kl.13. Kaffet och de stora 
smörgåsarna smakade gott. Cafe’t  har varit öppet oavbrutet sedan 1931 mellan 
kl. 5 och 14 . 
Tack Inger Mårius för detta arrangemang.         Anita 
 

 
 
 

Kommande aktiviteter    vår/sommar 2011.  
 
Arbetsdag den 16 april kl 10.00      OBS! nytt datum!       
 
Hej på er alla, hoppas att våren är här för att stanna nu. Nu är snart dax 
igen för att ta tag i vårarbetet på klubbhuset. Denna gång är det nog lite 
mer att göra än vad det brukar vara, vi har ett stort arbete uppe på 
taket. Vi måste byta lite plank och papp för att få stopp på läckan.  
 På framsidan vid entre´n så skall vi byta en del av panelen.  
 Utöver detta så har vi en del målningsjobb att göra + den vanliga 
städningen. 
 Så som vanligt ta med er verktyg och ert glada humör. Huschefen 
Stefan Wiborg 
 

loppmarknad  9 april, - OBS! nytt datum! 
  
Tiden fram till båtloppisen närmar sig snabbt och det är hög tid att boka bord! I skrivande stund finns 
det ännu några lediga kvar! Mera båtprylar önskas dock i vanlig ordning. Du som vill sälja på klubbbordet 
mot provision; hör av dig. För att du skall kunna få en uppfattning om vad som saluförs kan du gå in på 
nätet och läsa på www.tinyurl.com/yerdmxy. Kontakta mig om dina prylar som skall säljas, jag 
uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Du kan inte köpa innan den 9:de om du inte har personlig kontakt med 
den som hyr bordet. Jag hoppas att du hittar något som kan intressera. Av naturliga skäl kommer inte allt 
som saluförs att dokumenteras. Lite överraskningar måste det vara. 
 Väl mött !     För att boka bord ring 26 57 63.     Gun B.  
 

  Här är vi 3,5 m under älven 

http://www.tinyurl.com/yerdmxy
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Kulturkvällar tisdagar kl. 18.00  
Det finns f.n. 3 aktiviteter, bridge, målning och musikutövning. Hör av dig om du är intresserad av någon 
aktivitet! 
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:, 
gitarr, dragspel och mandolin.  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.    Titta in vi bjuder (självkostn.- pris) på 
kaffe..( i Klubbstugan). 
Start kl. 18.00.  Gull Arvidsson tel. 581608.   
Bridgegruppen:  Olava tel. 552193.             Hälsningar  Gull och Olava
 
 

 

Succén fortsätter: Vårträff i klubbstugan 8:e Maj  kl 13.00 
 
Söndagen den 8:e maj 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. 
Förra årets träff blev lite av en succé och samlade c:a 45 personer – det är en målsättning att vi inte blir 
mindre vid årets träff ! 
Vårträffen är en träff där såväl äldre som yngre 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………….. 
 
PS ! Vi vill gärna att du anmäler dig– vi måste ju dimensionera det vi bjuder på ! 
Ring : Inger Mårius, mobiltel: 0707/694020 eller maila: inger.marius@telia.com  senast den 4 maj 
Alternativt kan du också ringa till Sune på telefon: 031/532503 eller mobil: 0708/800 802 
 
 

Våravslutning!!! onsdagen den 1 juni kl 19.oo  Eskader 2 Juni .. 
 
I år har ju almanackan blivit begåvad med en alldeles särdeles lång långhelg i början av juni. Kristi 
Flygaredagen (eller första metaredagen) och Nationaldagen 6 juni följer tätt inpå varandra varför vi 
har inte mindre än 5 dagar i sträck då vi inte behöver tänka på arbete eller andra betungande 
uppgifter. Vi kommer därför att begå vår våravslutning redan på onsdagen den 1 juni kl 19.oo i 
kubbstugan. Festkommitén har ju också fått nytt tillskott i form av P-O Södervall och Lennart 
Gustavsson, två arbetsamma varelser som kommer att lägga ner sin själ i den laxbuffé som serveras 
under kvällen. Det blir inkokt lax, varm lingonlax och på stället enrisrökt lax med egenslagen 
majonässås och färskkokt potatis !!! 
Dricka tar du med dig, men välkomstdrink ordnar festkommittén!!! 
På torsdagen väljer vi ut något lämpligt färdmål för en opretentiös eskadersegling. Tid har vi ju på 
oss, för som sagt, helgen är lång. Hemfärd blir det när du själv vill och önskar. 
För att vi ska veta hur mycket lax vi ska fiska upp vill vi för planeringens skull att du ringer och talar 
om att du kommer!!! Anmälan senast 26 maj.  
Tel Gun-Britt 510176 och till Ivan 231169       Festkommitén     Välkomna!! 
 
 

Det händer på FRAMNÄS 2011 
Kappseglingar 
Vårsegling  14 maj Ingår i KM 
Framnäsvalsen med ärtor o punsch  21 maj Ingår i KM 
Räkrundan endast K6:or 11 jun 
Pokalseglingar SKBF 27-29 juli Bohus Malmön 
Johnnie W Cup/Framnäsdagen 13 aug Ingår i KM 
Kräftköret 27 aug Ingår i KM 
Poly Skagen Race 2-4 sept Långedrag-Skagen-Framnäs 
Damkappsegling 14/5, 21/5, 11/6, 13/8, 27/8 



 
 

 

 

  

Festligheter  
Pubafton 21 maj 
Räkfrossa 11 juni 
Midsommarfest 24 juni 
Vattenfest   6 aug 
Kräftskiva                                            27 aug        
 
Kontakt: Gun-Britt  031/510176 
 
 
 
 

FSMK - KLUBBORGANISATION 2011  
 
 
 
ORDFÖRANDE 
KASSÖR 
SEKRETERARE 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSELEDAMOT 
STYRELSESUPPLEANT 
STYRELSESUPPLEANT 
REVISOR 
REVISOR 
REVISORSSUPPLEANT 
KLUBBMÄSTERI 
INTENDENTUR 
REDAKTION (FSMK-bladet) 
VALBEREDNING 
VALBEREDNING 
Klubbmästeri 
Gun-Britt Andreasson 
Lennart Gustafsson 
Ivan Johannisson 
Per-Olof Södervall 
Redaktion 
Sture Jansson 
Inger Mårius 
Gun-Britt Andreasson 
Ivan Johannisson 
Gunther Nutsch 
Intendentur 
Stefan Wiborg 
Thomas Humborg 
Lennart Gustavsson                                      

SIVERT JONSSON 
THOMAS WIBORG 
SUNE ALMQVIST 
INGVAR SKJELBRED 
IVAN JOHANNISSON 
PER-OLOF SÖDERVALL 
GUN-BRITT ANDREASSON 
INGER MÅRIUS 
THOMAS HUMBORG 
STEFAN WIBORG 
BENGT MOLIN 
ROYNE MOBERG 
TORE KRISTIANSSON 
GUN-BRITT ANDREASSON (ansvarig) 
STEFAN WIBORG (ansvarig) 
INGER MÅRIUS (ansvarig utgivare) 
DICK JIMAR (sammankallande) 
GUNNAR ARVIDSSON                   
  
Klubbmästare 
Festkommitté 
Festkommitté 
Festkommitté  
 
Redigeringsansvarig 
Ansvarig utgivare 
Redaktör 
Redaktör 
Redaktör 
 
Intendenturansvarig 
Lokalansvarig –uthyrning 
Trädgårdsmästeri                                             

031/7034285 
031/525000 
031/532503 
031/149290 
031/231169 
031/201381 
031/510176 
031/694020 
0739/867620 
033/285823 
031/527666 
031554655 
031/526110 
031/510176 
033/285823 
0707/694020 
031/7952222 
031/581608 

 
 
   
   
 
KLUBBADRESS:   FÄRJENÄS SEGEL OCH MOTORBÅTSKLUBB 
                                 PL. 3304, BJÖRLANDA KILE SMÅBÅTSHAMN 
                                 423 00 TORSLANDA 
POSTGIRO TILL KLUBBEN: 628 609-0 



 
 

 

 

  

 
 

AKTIVITETSLISTA FSMK  vår/sommar  2011 
 
01 April (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00 
07 April (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:00  
 
09 April (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och boka bord till: 
   Gun B. tel: 031/265763 eller  Lennart E. tel: 031/561322          se sid 5 
16 April  (lördag) Arbetsdag i klubbstugan – mellan kl: 10:00 > 14:00                 se sid 5  
 
06 Maj (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00  
07 Maj (söndag) Nya  VÅRTRÄFFEN i klubbstugan kl:13.00  
                   välkomna !!    Klubben bjuder på fika                                     se sid 6 
 
01 Juni          (onsdag) VÅRAVSLUTNING med  Laxbuffé!  Kl: 19.00   
                                        Föranmälan                                                                              se sid 6                
02-03 Juni     (lörd+sön)  Eskader på lördag/söndag om vädret är OK. Alla välkomna!   se sid 6 
     
 
SXK:s 12-timmars segling i samarbete med FSMK är inställt i år  
Ev. p.g.a. ändrade målgångar. Mer info: Ring Gun-Britt A tel. 510176 
 
 
Tisdagskvällarna med målning, musik; bridge m.m.                                                   se sid 6  
  
 
 

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


