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Nu mobilanpassad 

Förslag till dagordning: 

 

Mötets öppnande Ekonomi 

Godkännande av kallelsen Nya medlemmar 

Fastställande av dagordning Medlemsfrågor 

Val av ordförande att leda mötet Övriga frågor 

Föregående protokoll Avslutning 

Rapporter  

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp efter mötet 

Kallelse till  HÖSTMÖTE  torsdag  8:e okt.  2015 kl. 

19.00 i klubbhuset 

Ordföranden har ordet 

Sommaren var kort… det mesta regnade/blåste bort  

Men det blev tre fina veckor utmed kusten i juni, även om 
vinden var en aning kall. Några dagar i juli - är inte gärna ute 
då - och en veckosegling i augusti i varmare väder. Som en 
äkta badkruka överlät jag havet till djärva medseglare och till 
fiskarna. 

Vad har annars hänt sedan förra FSMK-bladet? Inte så mycket 
förenings och hamnverksamhet. Alla har varit sysselsatta med 
semestrar och båtaktiviteter. Nu börjar det hända lite mer 
saker i och runt vår klubb. 

Jo förresten, vi har fått fina, nymålade väggar i klubbstugan. 
Gun-Britt, Britt-Marie och Kenneth har tagit ledigt från som-

maraktiviteter och fixat detta. 
Ett stort tack för detta!! Vad 
vore vår klubb utan entusias-
ter?!?! 

I år blev båtsäsongen kortare 
för mig än vanligt. Tog upp 
tidigt i år då jag beslutat att 
sälja båten. Kommentarer som 
yttrats: ”Va, ska du sälja… vad 
ska du göra nu… utan 
båt…???”. 

Forts. på nästa sida 



Forts. Ordförande har ordet 

Tja, jag tycker att det är dags för att pröva en del annat. 
Resa runt till olika resmål – gärna kombinerat med golf. 
Sedan får vi se om några år om det kan dyka upp någon 
motorbåt.   : - ) 

Båten har nu 
”seglat” iväg upp 
till Stockholm.   

Jag vill i alla fall 
gärna fortsätta 
som ordförande 
under min man-
datperiod. Tyck-
er att vi har en 
fin förening med 

en trevlig stämning och intressanta aktiviteter. 

I samband med lyft av båten brukar oftast gummiplattan 
till s-drevet ha lossnat. Tydligen mycket vanligt enligt 
hamnpersonalen. Efter ett tips har jag provat en variant 
från 3M; ett hybridlim med fogmassa. Fungerade per-
fekt! 

Båtsamverkan 

I början av 2013 startade Polisen i Västra Götaland, för-
säkringsbranschen och Larmtjänst upp en båtsamver-
kansgrupp med syfte att aktivt arbeta med brottsföre-
byggande åtgärder för att minska antalet båtmotorstöl-
der i Bohuslän. Nu finns en hel del exempel på att Båt-
samverkan minskar stölder av båtar och utrustning. Vi 
håller på med att försöka få till en träff med polisen för 
att få mer information och diskutera ett ev. upplägg om 
detta i vår hamn.  

Möjligen i kombination med någon form av stöldskydds-
märkning; t.ex. med DNA teknik. 

Hemsidan 

Vår hemsida är nu anpassad till mobiltelefoner. Kolla 
gärna på mobilen med www.fsmk.n.nu.   

Saknade medlemmar 

Två av klubbens medlemmar har tyvärr gått ur tiden, det 
är Gösta Rönnblad och Harald Hedlund. 

Vi kommer att ha en minnesstund för dessa under kom-
mande höstmöte.  

Hamnen/BKH 

Vid BKH årsmöte 23 mars skedde en hel del avhopp i 
styrelsen. En ny valberedning valdes bestående av Sune 
Almqvist, Dick Jimar samt Bengt Hellqvist. 

Valberedningen har skickat ett brev till BKH styrelse med 
en begäran om att medverka på något sätt så att förbe-
redelserna till nästa årsmöte blir ordentligt förberett. 
Valberedningen har också framfört ett förslag att bilda 
en oberoende arbetsgrupp som ska arbeta med en tydli-
gare vision och utveckling av hamnföreningen. 

BKSS. 

Samarbetet med BKSS aktiviteter fortsätter. Inriktningen 
är nu att FSMK och BKSS letar upp och bokar aktiviteter 
var för sig. Sedan inbjuds den andra klubben att deltaga. 

Information om aktiviteter finns dels på anslagstavlan i 
klubbhuset och dels på vår hemsida. 

Bidrag 

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

Grefab framgent. 

Vad händer? Ska Grefab säljas ut? 

Inte så mycket konkret har hänt över sommaren. En arbets-
grupp bestående av Göteborgs Stadshus, Stadsledningskon-
toret 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 har fått ta del av arbetsgruppens utredningsdirektiv och 
följer dess aktiviteter. 

Hamnen/Grefab 

Grefabs planering 2015 – 2019 för Björlanda Kile. 

Forts. på nästa Sida. 

Nya uppställningsytor Slitlager + justering av grusytor i norra delen. 
Uppställningsytor på grusplan Nyanläggning vatten och el 
Underhåll bryggor Förstärkning bryggpålar av btg med ishylsor 
Komplettering vattenposter Fler vattenposter 5-10, bl.a innanför bryggor A – D 
Hamnkontor + ny kundtoa Till/Ombyggnad omklädningsrum 
Båthall Byggnad + El + VVS+ Larm 
Ompålning Breddning platser, ny konfig klar hösten. 
Mottagningsanordning för latrin  
Spolplatta för trailerkunder Kopplad med reningsanläggningen 
Iordningställande av nockplatser 
Mastskjul/ställ 
Elanläggning - översyn/åtgärder 
Uppgradering belysning på bryggor Utbyte mot effektivare armaturer 
Logistik o arbetsförbättrande åtgärder Skyltning, målning, farthinder och ev. grind 



Nu kör vi på med klubbverksamheten i våra olika aktiviteter. Vi ses i huset!         

/Sivert                             

Föräldralösa Presenningar 

  Det ligger ett antal presenningar i förrådsdelen av klubbstugan, som inte verkar användas för vintertäckning. De 

  presenningar som kvarligger  efter årsskiftet, kommer att slängas. 

 

Tidigare noteringar: 

 Märkning av skrov och master för att underlätta identifiering av obehöriga båtar/master 

 Ev. kommer lampor med rörelsedetektorer på bryggorna. Grefab har noterat Björlandas önskan om en indi-
katorlampa för att upptäcka att en grind står öppen 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; förslag diskuteras 

Fortsättning från föregående sida 

Aeroseum 

Söndag den 15 november beger vi oss tillsammans med intres-
serade vänner i BKSS och andra till de för många okända och 
förr hemliga underjordiska flyggömslena under Säves förra 
militärflygplats. 

Vi får en guidad tur och beser historiska och modernare flyg-
planstyper under god ledning. Du får besöka en plats som 
varje Göteborgare verkligen borde känna till! Vi träffas vid 
entrén kl. 12:30. Entrén når du från  norrleden. Ett Drakenplan 
visar var entrén finns. 

Du anmäler dig till Ivan på tel. 031-231169 så vi får koll på hur 
många som kommer!!! 

Entréavgiften är endast 100:- ! 

 

Ivan 

Publik Postkodslotteriet 

Tv-produktionsbolaget Eyeworks bjuder in till att deltaga i stu-
dion som publik och livlinor under inspelningen av Postkodmil-
jonären med Rickard Sjöberg. 

 

Inspelningarna sker i Eyeworks Tv-studio på Gamlestadsvägen 
2–4 i Göteborg, Hus B15.  

Det är helt GRATIS att komma och vi bjuder på fika i pausen! 
För mer information och bokning, ring: 031-723 64 40 eller 
maila till publik@eyeworks.tv 

 

Aktuella datum är tisdag 27 oktober, onsdag 2  oktober, tis-
dag 24 november, onsdag 25 november, tisdag 15 december 
och onsdag 16 december. 

Tider för alla datum är kl. 9.20-12.30 eller 12.45-16.00. 

Seniorsamarbete BKSS  



Nu när vi kommit in i höstmånaderna kan jag se att klub-

bens ekonomi följer den ekonomiska planen som före-

drogs på årsmötet. Det innebär att vi kommer att få ett 

överskott när året är slut. Vi fick en oplanerad kostnad 

på 3.500 kr för reparation av ett rör till värmepumpen 

som av okänd anledning hade gått av på utsidan av hu-

set. Om någon har glömt att betala sin medlemsavgift är 

det hög tid att göra det nu. Styrelsen kommer att föreslå 

oförändrade avgifter för 2016. Ang avgiften för skåp så 

betalas avgiften precis som vanligt tillsammans med 

medlemsavgiften 

i februari. Vid 

överlämnande 

till ny innehavare 

skall eventuell 

ekonomisk trans-

aktion ske direkt 

mellan gammal 

och ny inneha-

vare där så är möjligt. 

Ekonomisk rapport oktober 2015 

Medlemsavgifter 2015 

Medlemsavgift 375 kr 

Skåp  375 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 150 kr 

Nyckel  150 kr 

Kassören  

Klubblokalen 

Ni som har besökt klubblokalen under sommaren har 

säkert märkt att målningen är klar och det blev myck-

et bra. Ett stort tack från styrelsen och medlemmar till 

Gunn-Britt Andreasson. Britt-Marie Åkerman och 

Kenneth Svensson som gjorde jobbet. 

// Thomas 

Motorkurs för damer  

Tisdag den 14 april samlades åtta da-

mer på Wahlborgs Marina, Hinshol-

men, för att under Gerhard Erikssons 

ledning lära oss lite om motorer. Det 

blev en mycket trevlig och lärorik kväll. 

Gerhard visade bl a hur man luftar en motor. Det låter 

mycket enklare än det är när man inte sysslar med så-

dant till vardags och de flesta damer överlåter säkert 

detta till en man. Gerhard gick igenom de flesta delarna 

på en motor. Han svarade villigt och glatt på våra frågor 

och skickade med oss många tips, bl a: 

Smörj fin-och oljefiltrets gummipackning. 

Kör motorn när oljan är bytt, annars ligger rester av den 

gamla oljan kvar. 

 

Oljetrycksgivaren byts om lampan inte reagerar som den 

ska. 

Han berättade också om färgen på avgasrök – Blå = olja, 

Grå/Vit = Vatten i dieseln/bensin, och Svart = för mycket 

diesel (sot). 

STORT TACK till Gerhard för en mycket trevlig och lärorik 

kväll och till Agneta Almqvist som hade bakat en mycket 

god kaka (vi fick receptet) till kaffet.  

Sista tipset från Gerhard: Inför stundande upptagning 

och motorkonservering, Spara aldrig bensinen, det är en 

färskvara, håller ca 3 månader. Gammal bensin sätter 

igen kanalerna i förgasaren. Tappa ur bensinen och an-

vänd den till bilen. 

 

 

Nya medlemmar 

Kalle & Gunilla Maxe  Flipper 700  D105 

Jan & Yvonne Esper  Westfjord 29 Eriksberg/Bj 

Kile 

Karolina Hultgren  Beason 31  B115 

 

Från Klubben hälsar vi dessa medlemmar välkomna i gemenskapen. 

 

1-2 personer ligger även i pipeline.  



Den 11 april genomfördes vårens; 
LOPPIS  
Tyvärr var det inte så många besökare men försäljning-
en av lotter och kaffe med tillbehör gick ändå bra. För-
säljningen från klubbens Loppisbord gick sisådär. Ge 

gärna förslag på ev förändringar. Alla bord var heller 

inte uthyrda. Det blev ändå lite klirr i kassan.  

Vi fick också kaffebröd och ärtsoppa över vilket gjorde 

att vi inte behövde handla så mycket till Vårmötet och  

 
 

 

Arbetsdagen. "Det vi förlorar på gungorna tar vi in på  

karusellerna." 
Tack till alla som ställde upp denna dag. 

 

 

      Gun-Britt 

53 personer hade infunnit sig för att avnjuta vad fest-

kommittén hade att bjuda på – och det var inte lite. Från 

Honungslax och andra godsaker vara alla nöjda och be-

låtna. 

Det är fantastiskt att det finns så mycket kunnande hos 

festkometerna och viljan att bjuda på det bästa – Sjö-

magasinet kan slänga sig i väggen  ! 

Festen fortsatte till långt fram på natten och när vi fock 

gå hem vid tolvsnåret var det många som var kvar ! 

För er som inte kunde vara med så blir det nog fler 

gånger som det bjuds på godsaker. 

Viktigt är att anmäla sig i tid så att festkommittén kan 

planera i tid ! 

Nu önskar vi er alla en riktigt god båtsommar och så ses 

vi till hösten……. 

 

Monica och Gunther 

Vårfest den 13/5 2015 

Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel.0739- 67620 



Arbetsdag 17/10 kl10.00-14.00 på FSMK. 

Hej på er alla, nu är det dags igen. 

Herre gud vad fort tiden går. 

Hoppas ni alla har haft en go sommar och är laddade för 
lite jobb i klubben. 

Vad har vi att göra denna gång. 

Vi måste måla klar utsidan. 

Bygga ett nytt skydd över värmepumpen. 
Städa verkstaden. slänga skräp som bara ligger där. 

Ta med verktyg ni som kan. 

      //Stefan. 

Återigen var det dags på Torsdagen den 14/5 (Kristi Him-

melfärdsdag), vi var c:a ett trettiotal morgonpigga ? en-

tusiaster som samlades i BKSS klubbhus kl 07.00 till en 

härlig men lite kall morgon. 

En del var nog lite trötta efter vårfesten hos FSMK kväl-

len före……. 

Det var framdukat potatis,sill, bröd, ost och övriga tillbe-

hör – det fanns även öl och nubbe till de som så öns-

kade. 

Denna gång hörde dom flesta av oss den ”riktiga” göken 

så vi behövde inte ”göka” själva…… 

Efter några timmars trevlig samvaro skildes så våra 

vägar. 

Vi Färjenäsare  som fått möjligheten att vara med på 

denna traditionsenliga årliga träff riktar ett stort tack till 

BKSS och speciellt till alla de som ser till att det fungerar 

rent praktiskt……. 

 

       Sune  

BKSS  Gökotta 



KAPPSEGLINGSSOMMAREN 2015  

Sommaren har bjudit på en del sol mycket regn och ännu mer vind. Seglingarna har trots det genomförts med både 

K6-or och SRS-båtar. Resultatet i K6-Cupen blev  

Tuli   (Royne Moberg) 

Sunnan  (Ingemar Fredriksson) 

Suzanna  (Michael Assarsson) 

Matilda 

Gatt  (Bengt Åkerman) 

Eva   (Erik Lithander) 

Eian 

Freja  (Kent Andreasson) 

K6-orna deltar också i seglingar utanför Framnäs med gott resultat. Ingemar med Sunnan vann K6-klasssen på Lång-

edrags Jublileumsseglingar och Michael med Suzanna vann klassen på en Hjuviksregatta. 

               Gun-Britt 

Årets vårmöte den 16/4-2015 samlade 21 deltagare 
(varav 4 kvinnor) som träffades under några timmar. 

Vår ordförande Sivert Jonsson hade anmält förhinder, 
Dick Jimar valdes till ordförande för vårmötet och häl-
sade samtliga närvarande välkomna och förklarade mö-
tet öppnat. 

Kort rapport om erhållna aktivitets- och lokalbidrag. 

Kort rapport lämnades om Grefab:s planer och plane-
rade arbeten etc. i hamnen under innevarande år.  

Fjärrkontroll för luftvärmepumpen är nu införskaffad, 
återstår att skriva ned rutiner hur detta skall skötas och 
av vem ! 

Utbyte av låssystemet diskuterades, Dick och Sune pre-
senterade offerter och förslag. Något beslut fattades 
dock inte, det finns olika åsikter etc. vad som är bäst. 
Frågan tas upp för beslut på kommande höstmöte.  

Uppfräschningen av vår klubblokal kommer att genom-

föras under sommaren. 

Motorkurs för damer avhölls den 14/4 och blev en trev-
lig kväll med Gerhard Eriksson som magister för denna 
aktivitet. 

Årets loppis som avhölls den 11/4 blev lyckad, ett tack 
till samtliga medlemmar som ställde upp på denna akti-
vitet.  

Vår kassör Thomas W. rapporterade om ett som brukligt 
positivt kassaflöde under våren 2015 och det tillsam-
mans med erhållna bidrag gör att klubbens ekonomi ser 
bra ut. Endast små löpande utgifter så här långt. 

Till mötet förelåg en  ny medlemsansökan, det var Kalle 
Maxe som också fanns med på mötet, han invaldes och 
hälsades därmed välkommen som medlem i föreningen.                                                                                                                       

Mötet avslutades och samtliga närvarande serverades 
kaffe med dopp. 

       Sune 

Vårmötet  2015 



AKTIVITETSLISTA FSMK Höst/ 2015 

  02 Oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

  08 Oktober (torsdag) Höstmöte i klubbstugan kl: 19:oo 

  17    Oktober (lö rdag) Arbetsdag i klubbstugan mellan kl: 10:00 > 14:oo  
  06    November   (fredag)         Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

  15    November (söndag) Ett besök på Aeroseum (se sid.3) anmälan till Ivan Tel: 031/231169 

  04    December (fredag) Fredagsträff, förstärkt med glögg etc - den sista för höstsäsongen 

    Kl. 19.00 även kommer våra musikanter  att spela . Jullåtar såklart. 

2016 

xx Februari (lördag) Årsmöte i klubbstugan kl: 15:oo (datum beslutas på höstmötet) 

Ett besök på Postkodlotteriet, se mera på sid: 3 i FSMK-bladet (nr: 106 – oktober) 

BKSS senioraktiviteter 

Vi har ju möjlighet att daltaga i BKSS senioraktiviteter. 

Gå in på FSMK:s hemsida och tryck på knappen ”för medlemmar” därunder finner ni ”gemesamma akti-
viteter med BKSS”, tryck sedan vidare till ”BKSS kalender” där ni finner senioraktiviter i orange färg. 

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..  Musik på lite olika instrument  ( bl. a. Ukulele)      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.   

Adressen till vår hemsida är:  www.fsmk.n.nu 

http://www.fsmk.n.nu

