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Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 27 februari 2016 Kl: 15:oo                                     

I KLUBBHUSET  

Förslag till dagordning 

Festkommittén bjuder på kaffe             

Mötets öppnande     Val av styrelsesuppleanter  

Godkännande av kallelsen    Val av två revisorer 

Fastställande av dagordning   Val av övriga funktionärer 

Protokoll och rapporter    Val av övriga funktionärer 

Val av ordförande att leda årsmötet  Fastställande av budget och avgifter för 2016 
Verksamhetsberättelse för 2015   Medlemsfrågor 

Revisionsberättelsen för 2015   Mötesdagar för 2016                              

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  Övriga frågor 

Val av kassör      Avslutning 

Val av övrig styrelse    

Tja, vad gör man utan 
båt? Ja, man kan ju t.ex. 
fira hösten i Danmark. 
Närmare bestämt i my-
siga Ålbäck. Så Annika 
och jag åkte över för en 
mini-weekend i oktober. 

Vi började med att kolla 
in hamnen och konstate-
rade att allt var lugnt 
med en bra inform-
ationstavla. 

En utfärd till Skagen 
gjorde vi också. Kul att 
åka tåg med lokalbefolk-
ningen! Grenen var lite 
tvär och vi fick gå lite 
framåtlutande mot vin-
den. Kändes inte så lock-
ande att bada eller åka 
båt i de korsande sjöar-
na. 

Efter detta äventyr smakade en riktig, dansk lunch smaskens! 

Ålbäck Kro är verkligen genuin och gemytlig. Deras wiener-
schnitzel… mmmmm. 

Björlanda Kile hamn ligger också i vila med båtar under skyd-
dande presenningar. I väntan på vårruset – nej, jag menar 
vårrustningen.  

Fortsättning på nästa sida 

NYTT ÅR MED TRADITIONELL ÅRSMÖTESFEST 27 februari 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 festligaste humör och till-
sammans gör vi kvällen lika trevlig som den brukar vara. 

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



Ordföranden har ordet forts 

Hamnen/Grefab 

Grefabs planering 2016 – 2020 för Björlanda Kile. 

 

Nya uppställningsytor   Slitlager + justering av grusytor i norra delen. Delvis klart. 

Uppställningsytor på grusplan  Nyanläggning vatten och el 

Komplettering vattenposter   Fler vattenposter 5-10, bl.a innanför bryggor A – D 

Hamnkontor + ny kundtoa   Till/Ombyggnad omklädningsrum 

Båthall      Byggnad + El + VVS+ Larm. År 2020. 

Spolplatta för trailerkunder   Kopplad med reningsanläggningen. År 2018. 

Iordningställande av nockplatser 

Mastskjul/ställ    År 2017. 

Ny kran     År 2019. 

Elanläggning - översyn/åtgärder  50% klart. 

Uppgradering belysning på bryggor Utbyte mot effektivare armaturer 

Logistik o arbetsförbättrande åtgärder Skyltning, målning, farthinder och ev. grind 

Höja Östra Piren 

Spel i mastskjulen 

Tidigare noteringar som följts upp med Grefab: 

Märkning av skrov och master (för att underlätta identifiering av 
obehöriga båtar/master) håller Grefab på med. Björlanda försö-
ker att få ett system som pratar med Grefabs övriga hamnar, vil-
ket är lite krångligt. 

Belysning baserat på rörelsedetektorer på bryggorna är inte aktu-
ellt. Inget behov då ju belysningen styrs av skymningsrelä. 

Grefab har fått en propå från Björlanda om en indikatorlampa för 
att upptäcka att en grind står öppen en längre tid; dvs. spärrad på 
något sätt. Utredes. 

Räddningsstegar på bryggorna; märkning och avstånd mellan, ses 
över nu till våren för komplettering. 

Låsen på mastskjulen kommer inte att kopplas in. Grefab har inte 
fått detta att fungera utan har varit en ständig källa till bekym-
mer. 

Överfulla containrar; containrarna har alltid varit ett stort pro-
blem. Dock tycks det ha blivit bättre i år. Frågan är ständigt uppe 
på Grefab och de har provat olika alternativ men inte lyckats 
lösa. Grefab vill ju gärna lösa detta men utan att det blir försäm-
ringar för våra kunder.    

 

Saknade medlemmar 

Vår medlem sedan många år Siv Häll har 
gått ur tiden. Vid en borgerlig begravning 
den 15 januari i Fridhems Kapell på Hisingen 
var det flera Färjenäsare som närvarade 
under denna högtidsstund. 

Vi kommer att ha en minnesstund för henne 
under kommande årsmöte.  

Vårt medlemsantal minskar lite i stället för att öka, så vi har i sty-
relsen pratat om olika aktiviteter för att ändra på den här tren-
den. En aktivitet kan vara att vi söker upp de som vårrustar och 
putsar på sina båtar och berättar om vår klubb, klubbstugan, 
verkstaden och dess möjligheter. Här tycker jag att vi alla ska hjäl-
pas åt. Du har säkert någon putsande granne som skulle upp-
skatta detta erbjudande. Eller hur?!?!  

Båtsamverkan 

Polisen i Västra Götaland, försäkringsbranschen och Larmtjänst 
har en båtsamverkansgrupp med syfte att aktivt arbeta med 
brottsförebyggande åtgärder för att minska antalet båtmotorstöl-
der i Bohuslän. Exempel finns på att Båtsamverkan minskar stöl-
der av båtar och utrustning. Vi håller fortfarande på med att för-
söka 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 stöldskyddsmärkning; 
t.ex. med DNA teknik. 

BKSS. 

Samarbetet med BKSS aktiviteter fortsätter. Information om 
aktiviteter finns dels på anslagstavlan i klubbhuset och dels 
på vår hemsida. 

Från FSMK:s sida planerar vi för ett klubbesök hos Viking 
Yachting den 30/3 och ett ännu inte inplanerat besök hos 
Sjöräddningssällskapet på Rörö. 

Bidrag 

Aktivitetsbidraget för hösten 2015 är sökt hos Göteborgs 
Stad Idrott och Förening. Får se om det godkänns. Ansökan 
om Lokalbidrag är på gång att lämnas in.  

Grefab framgent – vad händer? 

Vid ett sammanträde hos Göteborgs Stadshus AB den 30/11 
2015 gavs allmän info om de regionala bolagen (Renova, 
Gryab och Grefab) avseende ekonomi och verksamhet. För 
Grefabs del så behandlades frågor om utredningen och vad 
man kan se som konsekvenser av en eventuell överföring till 
en nämnd.  
En rapport förbereds inför ett styrelsemöte den 22 februari i 
Göteborgs Stadshus AB.    

 

/Sivert 



Möten 2015: Årsmöte 14/2, vårmöte 16/4, höstmöte 8/10, 
dessutom har styrelsen avhållit fyra möten såsom: budget-
möte, styrelsemöten samt övriga möten under verksamhetså-
ret. 

Det fanns vid årets slut 101  medlemmar i klubben. 

Kurser och aktiviteter: Under våren 2015 genomfördes en 
informationskväll om en resa på Englands kanaler som blev 
mycket välbesökt. 

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 11/4 och det blev 
även i år mycket lyckat, ett tack till samtliga som håller i trå-
darna för denna aktivitet.  

FSMK-bladet: Under 2015 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 ( med tidsnöd som vanligt !) och att klubbladet fort-
satt håller mycket hög kvalitet.  

Klubbseglingar: Inga seglingar har arangerats i FSMK:s regi 
under 2015, 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 som håller 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 2015, 
det inleddes med en klubbfest i januari 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 2015-12-30 

STYRELSEN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2015. 

Siv Häll 11januari 1934 – 11 december 

2015 

Vår medlem sedan många år Siv Häll har gått ur tiden. 

Det hölls en borgerlig begravning för Siv Häll den 15 januari 

2016 i Fridhems Kapell på Hisingen. 

Vi var några Färjenäsare som närvarade under denna hög-

tidsstund, vi som var där:  

Gull o Gunnar Arvidsson, Anita o Sture Jansson samt under-

tecknad. Vår sedan många år tidigare och trogne motorma-

gister Stig Söderström fanns även, Stig har ju i många år 

hjälpt Siv med både båt och mycket annat. Siv och naturligt-

vis även Curt har varit mycket engagerade i klubben under 

många år, det berättades under begravningen mycket om 

hennes liv både vad gäller arbete på Volvo, hennes insatser 

inom Göteborgs Bilkår och mycket annat som ändå bara är 

några axplock från allt hon har varit med om. 

Alla vi som har fått förmånen att lära känna Siv kommer att 

minnas henne länge. 

      Sune Almqvist 



Vi kommer att få ett överskott i budget för 2015. Budget för 

2015 som föredrogs och fastställdes på årsmötet kommer 

därmed att uppnås. Under det gångna året har vi bl.a. fortsatt 

med renovering av klubbhuset. Målning invändigt är klar, det 

blev väldigt ljust och fint och lokalen känns mycket större. 

Vårt långsiktiga mål på 150 medlemmar är troligen den 

största utmaningen vi står inför för att kunna ha en trygg 

ekonomi. I höstas sa GREFAB/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 drabbas av en kraftig höjning som vi måste ta 

höjd för i budget för 2016. Grunden för våra intäkter utgörs 

naturligtvis av medlems- och skåpavgifter som täcker ca 50% 

av våra utgifter. Resterande del av intäkterna kommer bl. 

annat från Loppis, uthyrning, bidrag från kommunen och inte 

mins gåvor. Måndags- och Tisdagsklubben har bidragit med 

en gåva på hela 4000 kr. Många ideella insatser utförs ibland i 

det tysta men är ack så viktiga för klubben. Bernt och Kurt 

har satt upp en dörr till verkstaden som fungerar bra nu när 

det är kallt. Jag vill passa på att tacka alla som på ett eller 

annat sätt har bidragit, litet som stort. 

En detaljerad ekonomirapport kommer att presenteras på 

årsmötet.  Avslutningsvis vill jag säga att FSMK har en stark 

ekonomisk ställning. 

Ekonomisk rapport 2015  

 Medlemsavgifter 2015 

Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    375 kr 

Stort skåp   450 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 150 kr 

Nyckel    150 kr 

Kassören 

Tyvärr har vi tappat några medlemmar under de senaste 
åren. Men nya faller på: 

Lars & Wivan Forsberg RW41  ÖP41 

plus ytterligare några på gång. 

Medlemsfrågor/ansökningar  

Kappsegling  och festligheter   

21  maj Vårsegling  K 6 *    

28  maj  Framnäsvalsen*    Pubafton  

  6  juni  Nationaldagssegling/GKSS           

11  juni  Räkrundan     Fest   

24  juni  Midsommarfest    

  2  juli  Kalvsund Bårholmen jollar       

Ej fastst. Pokalseglingar SKBF    

  6 aug  Vattenfest                  

13  aug  Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen* Pubafton   

27 aug  Kräftköret*     Kräftskiva          

2-4 sept  Robline Skagen Race                     

* Ingår i KM   Damkappseglingar        21 /5, 28/5, 11/6, 13/8, 27/8  

DET HÄNDER PÅ FRAMNÄS 2016  

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

Sjöräddningen på Rörö tackar för bidraget på 1000 kr 

Thomas 



Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00  
På måndagar kl. 18 Målning ,olja / akvarell eller annan aktivitet. Här finns flera kunniga som hjälper att komma igång. Om 
du har frågor Ring till Gull 58 16 08 

Musikutövning  just nu startade ( 18 jan 2016)  fortsättning på den populära  kursen i UKELELE.  

 Intresserade  kan bara komma ,  Anna –Stina och Karin kommer att hålla i detta.Anna-Stina tel 0707-425694 .  

Ring gärna! Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan). Välkomna!  

Spela BRIDGE: 
På tisdagar kl. 18 Bridge ring Ivan 231169 eller Olava 55 21 93   Vi söker fler som vill spela bridge. 

Det är ju en förstärkt första fredagen i december  som vi har 
Glögg , kaffe, och pepparkakor m.m. och ett försök till lite Jul-
stämning med jullåtar som spelas av våra musikanter, denna 
gången med flera från vårat Ukulelegäng som fick upp stäm-
ningen jättebra med många fina låtar.  12 personer kom ock 
fick lite julsmak i munnen      /Sture 

Förstärkt (Glögg)fredag 4 december 

Seniorträff 

BKSS arrangerade traditionsenligt sin Luciaträff den 8/12 
med ett dignande julbord. 
Lokalen var fylld med BKSS:are och oss som inbjudna från 
Färjenäs, det blev några mycket trevliga timmar tillsam-
mans med ett fantastiskt julbord samt underhållning från 
Ukulele-gänget. 
Det blev dessutom grupparbete för att finna uppslag till 
nya senioraktiviteter under 2016. 
Ett stort tack till samtliga som lagt ner mycket jobb för 
denna träff från oss alla som bara deltog och kom till du-
kat bord……. 
      Sune Almqvist  

I april förra året hölls en mycket uppskattad motorkurs för 
damer. Vi planerar nu för en uppföljning av den här kursen 
under mars-april i år. 

Men även om du inte var med vid det förra tillfället, så kom-
mer du ändå att få ta del av erfarenheter, praktiska kunskaper 
om motorer och vad man bör tänka på och vad som kan hända.  

 

För mer information och för att anmäla ditt intresse så kon-
takta senast den 28/2 2016:  

Kalle Maxe, Tel 0707-961081, mail:  

gunilla.maxe@comhem.se 

  eller 

Inger Mårius, Tel: 0707-694020, mail: 
inger.marius@telia.com 

 

Uppföljning av Motorkurs för da-
mer 



Syfte med arbetsgruppen 

Att presentera en framtidsbild som beskriver en nysatsning av Björlanda Kile Hamnförening som därmed är attraktiv både  

för båtägarna och för hamnföreningens funktionärer. 

Att därmed höja intresset för föreningens verksamhet och utöka engagemang, attraktionskraft och aktivt deltagande i för- 

ningen 

 

Vilka är vi? 

För BKSS:  Carl Johan Pihlgren och Roine Moberg 

För hamnen:  Göran Ekeroth och Lars Forsberg 

För FSMK:  Sune Almqvist och Sivert Jonsson 

Referensgrupp: Tage Eriksson, BSS 

 

Avgränsningar 

Grefabs nuvarande verksamhet, tjänster och service är en stor del av förutsättningen för BKH:s utformning av föreningens 

 service till båtägarna 

 

Milstolpar 

Rapportering vid BKH allmänna möten och till BKH styrelse 

Rapportering vid BKH årsmöte 2016-03-16 

 

Utvecklingsområden 

De här områdena har arbetsgruppen funderat på och börjat utforma förslag på hur de kan förbättras. 

Hamnen och kunderna = båtägarna 

En fungerande, attraktiv hamn med god funktionalitet och miljö 

Göra BKH känt och attraktivt 

Samla in önskemål om åtgärder och utveckling, planera och åtgärda samt återrapportera resultat 

Grefab nu och framgent 

Gemensam prioritering av utveckling, investeringar och underhåll 

beroende av Grefabs framtida hemvist (Stadshus AB)  

Bevakning 

Lyfta intresse och engagemang 

Roderbladet; Båtkvällar och utbildning; medlemsregistret 

 

Resultat hittills 

Vi har kommit en bra bit på väg och kommer senare att rapportera vad vi kommit fram till. 

              /Sivert 

Rapport från Arbetsgruppen ”nya” BKH  



Det var 22 medlemmar som medverkade på höstmötet. 

Sivert rapporterade kort om aktivitetsbidrag som klubben har 
erhållit så här långt under året. 

Sivert rapporterade dessutom om Grefab:s planerade åtgär-
der i hamnen och nämnde även om det arbete som pågår 
inom kommunen om Grefab:s framtid. Det finns i nuläget 
inget nytt att förtälja. 

Kort info om uppsägning av arrendeavtal och att detta kan 
innebära ökade kostnader för markarrende. 

Sune och Sivert informerade kort om valberedning för BKH 
samt bildandet av en arbetsgrupp för att komma med förslag 
om möjlig utveckling av BKH. 

Uppfräschning av vår klubblokal är nu genomförd med ett 
mycket bra resultat. Ett stort tack till Gun-Britt, Britt-Marie 
samt Kenneth som på eget initiativ genomfört detta arbete ! 

Utbyte av låssystem i klubbstugan, efter diskussioner om att 
byta från mekaniskt till elektroniskt system beslutades att vi 
kommer att byta till ett mekaniskt system, dock med skyddade 
nycklar. Efter förslag på mötet ansågs att vi avvaktar med in-
köpsbeslut till efter vi vet vad eventuell ökad arrendekostnad 
kommer att bli ! Vi bör dessutom upprätta en flerårig under-
hålls- och kostnadsplan för föreningen. 

Vår kassör Thomas W. lämnade en kort rapport om klubbens 
ekonomi – det kan dock konstateras att det ser mycket posi-
tivt ut i nuläget, trots oförväntad reparation av värmepum-
pen. Lokaluthyrningen har gett mindre intäkter än beräknat. 

Vi lever dock med problemet att medlemsantalet ej ökar, sna-
rare tvärtom !! 

Det invaldes i alla fall två nya medlemmar på höstmötet. 

Förslaget på ”draperi” till verkstaden diskuterades återigen 
och hjälp har efterlysts av Thomas H. Bernt Harms och Kurt 
Johansson anmälde intresse att hjälpa till med detta ! 

Inger Mårius avtackades med en blomma för sina mångåriga 
insatser inom klubben.   

Våra nya fina vimplar kom upp till diskussion, det har observe-
rats att färgen ändrar sig och framförde även synpunkter på 
kvalitén. Styrelsen tar med sig frågan.           

Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp genom 
festkommitténs försorg. 

 

Sune 

Hö stmö tet 2015-10-08 

Nu är det dags att leta i skåp och andra gömmor efter båtpry-
lar att skänka till vårt vårt klubbord. Kaffebröd till caféförsälj-
ningen och även till försäljning på loppisbordet är också väl-
kommet 
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 övriga bord, 
köpa lotter, fika och låta barnen fiska i fiskdammen. 
Vill du redan nu försäkra dig om ett bord, ring Monika Nutsch 
0702 88 07 24 

Dags för årets LOPPIS den 9 april kl 10 - 14 

Presenningar i klubbhuset 

Vid höstmötet 16/10 2015 konstaterades att presenningarna 
nu har blivit alldeles för många i klubbhuset. Det beslutades 
på mötet att tydlig märkning skall ske med vem som är ägare 
och även kontaktuppgifter. De presenningar som fortsatt är 
omärkta efter nyår kommer att plockas bort och om möjligt 
säljas på kommande loppis våren 2016. 

Så de presenningar som inte är märkta med namn och tele-
fonnummer senast 15/2 2016 kommer att lämnas till Loppis. 

        
       /Styrelsen 

Se här, den nya verkstadsdörren -  
 En `lisa´ för oss som jobbar vintertid. Nu får vi gôr go värme på nolltid med hjälp av fläkten! 

Stort tack till konstruktörerna Kurt Johansson och Bernt Harms. Thomas H 

Kurt  Bernt  



5 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.3o  
27 Februari (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 
27 Februari (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 den18:e Februari !!  

04 Mars  (fredag) Fredagsträff Kl: 19.3o 

Xx Mars  (xxxx)  Mars-april Motorkurs för damer. Se separat notis i tidningen. Mer uppdate- 
     rad kursinformation och innehåll vid årsmötet. 
 
01 April  (fredag) Fredagsträff Kl: 19,3o 
09 April  (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och anmäl intresse till:  
     Monica Nutsch tel:0702/880724 
14 April  (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo 
16 April  (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo   
04 Maj  (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet. 
05 Maj  (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07:oo – mer info på årsmötet.  
Hösten 2016 
06 oktober (torsdag) Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan 
15 oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo  

 Tisdagskvällarna med målning/musik( f.n Ukulele) , bridge m.m. fortsätter  under våren, se vi-
dare kulturkvällar sid 5. 
 

Sätt upp denna lista på väl synlig plats – eller skriv in direkt i din kalender………. 

AKTIVITETSLISTA FSMK Våren/ 2016 


