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Ordföranden har ordet …  
 

Det känns lite konstigt när det var varmare i februari än nu i mars. Men man vet ju att det vänder snabbt när 
nordanvindarna lugnar ner sig. 
Bara det blir lite varmare så åker presenningen av. På något sätt 
känns det extra intressant att komma igång med båtjobbet den här 
våren. Det beror säkert på att förra sommaren i stort sett bara bjöd på 
regn och blåst. 
Nu lite om vad som händer i och runt klubben - förutom puts och 
båtvax. 
 
Bidrag 
Aktivitetsbidrag för andra halvåret 2012 och ett välkommet lokalbidrag 
har kommit in på vårt konto. Lokalbidraget ger oss stöd till driften av 
klubbhuset och en buffert för ev. åtgärder som vi måste göra på huset.  
Registrering av vår verksamhet för aktivitetsbidrag för första halvåret 2013 pågår. 
Fortsättning sid 2

 
 

 

 
Dagordning – vårmöte 2013 
 

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

Ekonomi 
Energisparande 
Medlemsfrågor 
Förslag från styrelsen 
Övriga frågor 
Avslutning 

                                                                                     
                                                                  Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

   Kallelse till  Vårmöte  torsdag  11:e April  kl. 19.00  

    i klubbhuset 

     

 

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



 
 

Fortsättning ordföranden 
 
Samrådsgrupp – Grefabs hamnar 
Ett möte med representanter från styrelsen i 
föreningarna i Grefabs hamnar hölls den 31/1 
2013 i Fiskebäck. Syftet var att utbyta 
erfarenheter och information mellan hamnarna.  
(ett mera komplett referat från mötet finns att läsa 
i Roderbladet Nr 1 2013). 
Vid mötet diskuterades att formera en mindre 
arbetsgrupp för att ta fram ett underlag för 
diskussioner med Grefab om hamnarnas 
ambitionsnivå med upplevelser, matställen, 
service etc. Tänkbara medlemmar i 
arbetsgruppen ventilerades och gruppen kommer 
att etableras när alla deltagare svarat OK. 
Gruppen tar därefter fram ett underlag som stäms 
av med hamnarnas ordförande innan vidare 
diskussioner förs. 
Kontakt har tagits med nye t.f. driftschefen Conny 
Hallberg om samrådsgruppen. 
Han jobbar nu med att se över budget och 
investeringar för varje hamn och vad som inte har 
utförts hittills. Conny Hallberg gillar idén med en 
samrådsgrupp – ser behovet - och föreslår att vi 
kallar till ett initieringsmöte om några veckor.  
 
Ordförandemöte med Grefab 
Ett möte med hamnföreningarnas ordförande och 
Grefab hölls den 12/2 2013. 
Nya t.f. vd Ann-Christine Alkner-Dahl och t.f. 
driftschef Conny Hallberg presenterades.En 
öppen dialog hölls med information och 
lägesrapport från båda håll.  

Framkom också att Grefabs budget kommer att 
revideras.   
 

Hamnföreningarna framförde sina synpunkter     
bl. a. 

 Bevakningsproblematiken 

 Önskemål att få frihamnsförordningen tillbaka 

 Eftersatt underhåll i hamnarna 

 Frågetecken för fakturering redan per 28/2 för 
sommarsäsongen 2013 

 
Ett protokoll från mötet är på väg och det ger oss 
tillfälle att följa upp dessa punkter med Grefab. 
 
Investeringar & åtgärder i hamnen 
Här är ett utdrag av vilka åtgärder som är på gång 
i Björlanda Kiles hamn under 2013. 
 räddningsstegar på bryggorna; monteras 

vinter-vår 
 Traverser i mastskjulen; pågår 
 Lås/nyckelbricka på dörrar till mastskjul 
 P-platser uppmålas 
 Modernare teknik för P-automater 
 P-platserna - vägen till Västra Piren vattenfylls 

vid regn 
 Asfaltera grusade planer; för bättre 

uppställning av båtar 
 
Den nye driftschefen håller för närvarande på med 
att för varje hamn följa upp vad som utlovats och 
vad som kvarstår.   
 

 

Våra energibesparande åtgärder är i slutfasen. 
Som ni sett är varmluftpannan kompletterad med 
en luftvärmepump i samlingslokalen. 
Grundinställningen är 10 grader i samlingslokalen. 
Via en timerinställning kan vi automatiskt höja 
temperaturen exempelvis för våra måndags- och 
tisdagsträffar. Vi har dubblerat termostater till 
varmluftspannan och luftvärmepumpen som vi nu 
håller på med att trimma in. 

Vidare skall vi tillsammans med Idrott och 
Förening se över ventilationen i samlings-
lokalen. Som ni säkert också noterat har vi fått en 
ny, tät, fin ytterdörr monterad vid huvudentrén.  
Isolering av vindsbjälklaget hoppas vi görs klart 
på arbetsdagen. 

  

Den 5:e maj blir  ”öppet 
klubbhus”  10:00 -14:00, 

 dvs. under perioden då vårrustningen pågår för fullt i 
hamnen. Avsikten är att locka till oss nya 
medlemmar. 
Fler aktiviteter redovisas i Aktivitetslistan på annat 
ställe i tidningen.  
 
 Mvh Sivert

 



 
 

 

 

Klubbrapporter:      

 
 

Ekonomi 2013 
Styrelsens förslag till budget för 2013 godkändes 
och fastställdes på årsmötet. Det är en offensiv 
budget som syftar till att ytterligare stärka 
klubbens ekonomi. Bidrag från IOF är nu en viktig 
del i detta men vi har också redan fått in gåvor 
från konst och musik gänget samt festkommittén. 
Vi gör också en riktad satsning för att öka 
medlemsantalet som på senare tid visat en 
vikande trend. Vi sänker också kostnaderna för 
olja och el då den nya luftvärmepumpen 
installerades i höstas. Vill passa på att påminna er 
som inte hunnit betala årets avgifter att göra detta 
så snart som möjligt.          Kassören 
 
 
Oförändrade medlemsavgifter för 2013 
Medlemsavgift                        375 kr 
Skåp  375 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Startavgift ny medlem 100 kr 
Nyckel  150 kr 

 
Årsmöte 2013-02-16. 
Till årsmötet 2013 var det 28 medlemmar som 
hörsammat kallelsen och närvarade på mötet. 
Sivert Jonsson valdes enhälligt att leda årsmötet. 
Rapportmängden var stor och det informerades 
om följande: aktivitet- och lokalbidrag, 
energiprojektet, Grefab, samverkan, aktiviteter, 
båtloppis bara för att nämna en del av allt som 
rapporterades. 
Vår kassör informerade detaljerat om ekonomin i 
föreningen och det mycket positiva resultat som 
visades för verksamhetsåret 2012. 
Sivert Jonsson omvaldes enhälligt som 
ordförande i föreningen på två år. 

Sune Almqvist, Ingvar Skjelbred omvaldes samt 
Gun-Britt Andreasson för en tid av två år som 
styrelseledamöter. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Wiborg, 
Thomas Humborg samt Inger Mårius för en tid av 
ett år. 
Nya medlemmar som invaldes på årsmötet var 
Ann Andersson och Sten Pettersson som härmed 
önskas välkomna i gemenskapen. 
Efter en del ytterligare diskussioner och övriga 
frågeställningar avslutades så mötet med kaffe 
och dopp genom festkommitténs försorg, ett stort 
tack till alla som gjorde detta årsmöte till något att 
minnas.     Sune 

 

Vi hälsar nya medlemmar med familjer hjärtligt välkomna! 
 
Anne Andersson med båten MiCorazon 
Lars Gustavsson med familj och 
havskryssaren Vågspel 

Rolf Jönsson med snipan Amanda 
Mikael o Anneli med båten Bonita 
Johan Gunnebo med Uttern

 

 

Nya Hemsidan 
Du har väl kollat in vår nya hemsida?! Vi kan styra mer själva nu vad avser utformning, innehåll och reklam. 
En del nyheter har vi också. Under menyvalet För Medlemmar ligger en aktivitetslista och under Bli Medlem 
skickas nu uppgifterna direkt via mail till Inger, Thomas W, Sune och Sivert.  Tommy  
 
 

FSMK Budget 2013

Intäkter Budget 2013

Medlemsavgifter 39625

Medlemsavgifter 750

Skåpshyror 16000

Loppis 2500

Lokalhyra 5000

Föredrag/Utbildning 2000

Annonser 2200

Vimplar 500

Gåvor

Lokalbidrag 23400

Aktivitetsbidrag 3500

Ränta 2000

Summa Intäkter 97475

Kostnader

El 21000

Olja 6000

Arrende 1200

Försäkring 12000

Administration 6800

FSMK bladet 13200

Marknadsföring 5000

Hemsidan 2000

Underhåll 12000

Ventilations besiktn 5000

Sjöräddningen 500

Seglarförbundet 1800

Summa Kostnader 86500

Resultat 10975

 

Kolla in hemsidan på www.fsmk.n.nu/ 
 



 
 

 

 

ÅRSFESTEN 16/2 2013

Efter ett givande årsmöte bjöd festkometerna 
på efterfest ! Vår stjärnkock Ivan hade bjudit 
till Medelhavs byffé . Dessutom hade vi några 
lotterier med fina priser. Sen satte vi oss till 
det dignande bordet och festade loss. 
Stämningen var god och med hjälp av 
Färjenäs-Big band kom alla igång. Utanför 
var det minusgrader men inne var det gott 

och varmt och  ALLA var glada och trevliga 
Tyvärr ser det ut att vintern blir långvarig i år 
men det är bara att låta snöstormarna och 
kulingar susa över oss och drömma om 
Björlanda månens sken . 
Hoppas på en lång och skön VÅR 
Gunther 

 

 
 
. 

Hamnföreningens årsmöte 
 

Björlanda Kile Hamnförenings (BKH) årsmötet 
hölls i Toleredsskolans lokaler torsdag den 21 
mars. Mötet inleddes med en god och stärkande 
förtäring i bamba. 
Här följer en resumé från mötet. 
BKH styrelse har diskuterat hur vi kan förbättra 
akuthjälp under kvällar och helger då Grefabs 
hjärtstartare inte är tillgänglig.  
Därför hade intensivvårdssköterskan Lullan 
Backman bjudits in för att tala om detta.   
Hon beskrev vikten av en snabb hjälp med Hjärt 
och Lungräddning. Vid hjärtstillestånd är det av 
yttersta vikt att man snabbt kan sätta in hjälp med 
en hjärtstartare. Lullan visade på olika typer av 
hjärtstartare och hur de används. En bra modell 
finns tillgänglig för ett pris av 12 000 kr. Senare 
under årsmötet beslöts att styrelsen skall köpa in 
en hjärtstartare. 
Dagordningen för årsmötet presenterades och 
godkändes. 
Referat från BKH höstmöte godkändes att läggas 
till handlingarna.  
Resultat och balansräkningen redovisades och 
godkändes. Förslag om att lägga ut den 
ekonomiska rapporten på hemsidan avslogs av 
årsmötet.   
Årsmötet beslutade om att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för 2012. 

Medlemsavgiften för 2014 beslutades att fortsatt 
vara 100 kr. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
accepterades i form av omval av Göran E, Clas J, 
Sivert J och Linda S. 
Meddelande från styrelsen innehöll info om att 
bevakningen skall starta kl 21:00 i fortsättningen. 
Enligt beslut på höstmötet. Vidare redovisades ett 
förslag om en ny, frivillig rutin för vaktersättning. 
Dvs. en medlem kan på en separat turlista gå vakt 
för en medlem som av olika skäl har förhinder. 
Inte att förväxla med den vanliga byteslistan. 
Sivert informerade om en samrådsgrupp med 
representanter från Grefabs olika hamnar som är i 
etableringsstadiet. Avsikten med gruppen är att 
samla hamnarnas intressen i diskussioner med 
Grefab. 
En motion i tre punkter var inlämnad som 
protesterade mot att Grefab nu har fakturerat för 
sommarplatserna redan den 28/2. BKH har redan 
agerat mot detta; dels i en skrivelse och dels vid 
hamnarnas ordförandemöte med Grefabs vd. 
Beslöts att det fortsatta arbetet skall ingå i den 
nya samrådsgruppen. 
Mötet avslutades med utdelning av 
närvarovinster. 
 Sivert



 
 

Kommande aktiviteter  2013 

 

 
Hej på er alla!
Nu är våren här igen, och det är åter dags ta tag i 
vårt klubbhus. Tiden bara rinner iväg. Vad står det 
på listan denna gång.  
*Vi skall lägga på mer isolering på vinden. Och 
ni som jobbade med detta sist. Stor tack 
*Byta några mer panelbrädor. Finns en del 
dåliga. 

*Sedan är det målning utomhus rött och svart.  
*Röja i huset, slänga sånt som bara står o 
skräpar. 
*Klippa gräset runt om huset. Mm Mm   
Så som vanligt ta med er verktyg.   
//Huschefen//

 

 
Nu är det dags igen, vårens händelse. Loppis. Det 
är ett av klubbens bästa sätt att få nya 
medlemmar då vi blir synliga på ett positivt sätt. I 
år hoppas jag att fler hittar hit efter notisen i 
Roderbladet som ju går till alla GREFABS 
båtägare. 
Nu är det upp till alla oss som är färjenäsare att 
skänka BÅTGREJER till vårt klubbord för 
försäljning. Som vanligt kan du lämna in dina 
dyrbarare prylar till klubben för att säljas mot 
provision. 

Ju bättre rykte vi får som klubb som kan anordna 
en bra loppis med BÅTGREJER ju positivare är 
det för oss. Som jag vet finns inte någon loppis 
med vår inriktning, nu när Kryssarklubben kallar 
sin aktivitet för bytardag. 
För att se något av utbudet gå in 

på www.mini.nu/loppis_FSMK 
Och glöm inte att varje litet skänkt bidrag av bullar 
o kakor ger ett större bidrag till klubben. 
Det är i skrivande stund 2 bord kvar till uthyrning. 
Först till kvarn osv.  Gun B      0702-92 86 96 

 
Minns du den helfestliga  kväll vi hade  för något 
år sedan tillsammans med BKSS?  
I år upprepar vi succén den 8 maj!!!  Det blir dans 
till  musik som sist av  Gunnar och hans 
kompislirare! 

 Vi dansar och har kul på kvällen och på 
morgonen kan de som känner sig hågade och inte 
har allt för mycket ont i håret ställa upp på BKSS 

gökotta. Se sep. inbjudan.  Obs att vår 
fredagsträff är framflyttad till onsdag!   Ivan 
 

Årets sommarsäsong inleder vi med en träff 5 juni 
kl 19,oo i vårt klubbhus. Ingen föranmälan 
behövs. 
 Du tar själv med dig det du behöver av livets 
nödtorft. 6 juni sätter vi flaggan i akterskeppet och 
beger oss ut på en pretensionslös eskader till 
någon närbelägen hamn. 
Du som kanske är ny i klubben har här ett utmärkt 
tillfälle att närmare lära känna dina klubbkamrater 

under trevliga former. Fredagsträff blir det när vi 
slängt i ankaret på fredagskvällen. 
På lördag är det en utmärkt idé att sluta upp på 
FRAM:S räkfrossa. I deras dansrotunda är det 
alltid glädje och högt i tak!  
Till FRAM:s räkfrossa behövs föranmälan. 
Ring ROYNE M på tel 554655 eller 0704967210 
så ger han sig ut och trålar så att räkorna säkert 
räcker!     Ivan

 
 



 
 

GRUNDLÄGGANDE MOTORKURS FÖR KVINNOR. 
 

Under hösten 2013 har FSMK tänkt erbjuda en 
motorkurs för kvinnor. 
Vi skall då gå igenom och förklara hur olika 
förbränningsmotorer fungerar och då med tonvikt 
på dieselmotorn. Man ska få lära sig hur man 
sköter sin motor så att den fungerar väl och 
dessutom enklare felsökning. Det kan vara bra att 
veta hur man byter olja och oljefilter, samt hur 
man  

byter bränslefilter och luftar bränslesystemet. 
 
  Det kommer också att bli en genomgång av 
elsystemet, hur man byter säkringar och hur 
batteri och generator fungerar. Det kan vara bra 
att veta hur länge ett batteri kan användas till  
belysning och övriga förbrukare när man ligger i 
en vik utan landström   PO S

 

Vi har ju en tradition sedan ett antal år tillbaka 
med en ”veteranträff” som vi för några år sedan 
kallar för ”vårträff” i stället. Från att detta har varit 
mycket uppskattat har vi de senaste åren märkt 
ett allt mindre intresse för denna aktivitet. 

Det är nu styrelsens förslag att vi gör ett uppehåll 
för att se om vi kan komma tillbaka i någon form.  
På vårmötet tar vi dock upp frågan till diskussion 
och beslutar om vi skall ta ”en paus” och avvakta 
utvecklingen och intresset.     Inger/Sune 

Om våra kulturkvällar!  (Ivan) 
I klubben har vi som du kanske vet aktiviteter 
även under vintersäsongen. På måndagar är det 
några av oss som producerar riktigt fina tavlor 
som ställs ut både på klubben och på vernissage 
bl a på Orust sommartid i ”Karins Hus” i Henån. 
Du kanske såg den fina tavlan som visades och 
gick som förstapris i vårt lotteri på årsmötet. 
Jättefin och målad av Gull A! Har du själv lust och 
fallenhet för måleri så ställ upp på 
måndagskvällar! Våra spelemän har också lagt 
sina övningskvällar då, så det blir sång och musik 
också under kvällarna! Kontakta Gull så  
 

 
ser hon till att det finns plats för dig också! 
Telefonnumret är 581608 
Tisdagskvällarna är vikta åt vårt bridgegäng som 
också gärna ser lite nya ansikten hos sig. Bridge 
är ju ett sällskapsspel som spelas överallt och 
som samtidigt är en kul form av hjärngympa som 
passar alla. Ambitionen i vårt gäng är väl kanske 
inte så där jättehög, utan vi träffas till stor del mest 
för att ha en stunds trevlig samvaro. En tia per 
kväll till kaffet är vad vi lägger och så får vi 
aktivitetsbidrag från kommun för kaffedrickandet! 
Kom du också! Ring Olava på tel 552193. Hon 
ser till att kortlekarna och kaffet räcker till alla! 

Hjärt o Lung Räddning 
Ons 27 mars hölls en HLR-kurs i vår klubbstuga 
med BKH som arrangör. Detta med tanke på att 
hamnföreningen beslutat att inköpa en defibrilator 
(hjärtstartare) att placeras i vaktstugan. Att gå en 
utbildning på denna visade sig vara ett väl valt 
steg även om apparaten talade om för oss precis 
hur man går tillväga vid användandet av 
densamma.  
Bara vetskapen om att det finns en hjärtstartare i  

hamnen känns tryggt inombords. Om du själv är 
intresserad av att gå HLR-kurs så gå in på 
Hamnföreningens hemsida och kolla datum. När 
vårt blad kommit ut är nuvarande kursers ”bäst 
före datum” passerat men kursen kommer 
förhoppningsvis tillbaka och att kunna HLR och att 
hantera en hjärtstartare ligger i allas vårt intresse. 
Man vet aldrig när olyckan är framme! 
 Ivan/Erna

 

Pubafton            1 juni              Vårsegling                                     18 maj Ingår i KM 
Räk6:a               8 juni               Framnäsvalsen med ärter o punch  1 juni Ingår i KM 
Midsommarfest  21 juni             Räkrundan endast K6                     8 juni  
Vattenfest           3 aug              Kalvsund/Bårholmen runt 29 juni  
Pubafton           10 aug              Pokalseglingar SKBF              19 - 21 juli Uddevalla 
Kräftskiva   24 aug              Johnnie W. Cup/Framnäsdagen 10 aug Ingår i KM 

                                        Kräftköret                          24 aug Ingår i KM 
                                        FSE Robline Skagen Race 30/8 – 1 /9 Långedrag-                                                                
                                                                                              Skagen-Framnäs 
                                        Damkappsegling K6                    18/5, 1/6, 8/6, 10/8, 24/8 



 
 

 

 

Samråd med BKSS 
 
Samarbetet fortsätter. Royne har satt upp en lapp 
med BKSS program för de som har möjlighet att 
delta på dagtid. 
Ett samarbete inför årets Gökotta den 9 maj 
planeras också för fullt just nu. Troligen med en 

vårfest hos FSMK kvällen innan. Mer info kommer 
om detta.  
Ett planeringsmöte för fortsatt verksamhet 
kommer att hållas under maj. Vi har föreslagit att 
Lars Jarfelt, Sune, Royne och Sivert deltager från 
FSMK  
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AKTIVITETSLISTA FSMK våren/ 2013 
 
11 april (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo 
13 april (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo 
18 april (torsdag) Temakväll – Kanalbåtsresa i Wales, mer info på vårmötet ! 
24 april (onsdag) Temakväll med båtelektronik etc. förslag ! INSTÄLLD 
27 april (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, obs !  
                     Ring och beställ bord till: Gun B. tel: 031/561322 
05 maj (söndag) Öppet hus i klubbstugan – medlemsvärvning   10.00-14-00 
08 maj (onsdag) ”Fredagsträff” Kl: 19:oo  Ta med egen skaffning * 
09 maj (torsdag) Gökotta – med BKSS (Kristi Himmelfärdsdag) * 
05 juni (onsdag) ”Fredagsträff” Läs mer i ”Sommarstart” * 
06   juni                              efterföljande eskader om vädret är acceptabelt och intresse                                                            
.                                           finnes. Inga långturer, segel eller motorbåt  
                                                                                                           * Kolla Kommande aktiviteter 
Det blir inget  samarbete med SXK angående 12-timmars segling                                                                                                         
 
Fler aktiviteter: 

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar  kl. 18.00    
På tisdagar    kl. 18  Bridge kolla kommande aktiviteter ring Ivan eller Olava 
På måndagar kl. 18 Målning olja  och akvarell..  Musikutövning för att ha lite kul, lite visor och annat. 
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i alla aktiviteter. Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i 
Klubbstugan). Välkomna!    Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93.   
 

 
 

Han har flyt ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  

 Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  

Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

 
Vill du  också ha  flyt? 

Ring 08 – 541 717 50. 

Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se 

 

   


