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Ordföranden har ordet

Jo, reseplaneringen är i full fart. Algarvekusten i Portugal skall rekognosceras ett par veckor i april-maj.
När detta skrivs har våren börjat visa sina tecken. Sol Som en början. : - )
och skön/lagom vårvärme på dagarna.
Och det blir ett mera fokuserat golf år. Annika ska gå
Även om dimman lägger sig understundom. Nu är
en grönt-kortkurs över påsken. Det är ju bra om man
den rätta tiden på väg!
kan dela intresset.
Hur känns det då utan att börja planera och vårrusta
Fortsättning på nästa sida.
båten?

Nära skjuter ingen hare

Kallelse till vårmöte

Torsdagen den 14 April

i Klubbstugan kl 19:00
Dagordning – vårmöte 2016
Mötets öppnande

Rapporter

Val av ordförande att leda mötet

Ekonomi

Val av sekreterare för mötet

Medlemsfrågor

Val av person att justera protokollet

Förslag från styrelsen

Godkännande av kallelsen

Övriga frågor

Fastställande av dagordning

Avslutning

Protokoll

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

Ordföranden har ordet fortsättning
Arbetsgruppen ”nya” BKH har gjort klart och en handlingsplan med föreslagna åtgärder har överlämnats till BKH styrelse.
Vid ett möte med BKH styrelse den 24/2 noterades följande punkter som styrelsen bedömde som intressanta att ta tag i.
Hur samla in önskemål om åtgärder/utveckling från båtplatsägarna


Ta fram en hemsida - ett nytt forum - för registrering av önskemål om åtgärder/
veckling



Enkäter; helst via mailutskick; kan göras när fler adresser finns

ut-

Förslag på hantering av registrerade önskemål åtgärder/utveckling


Ett förslag på rutin för hantering har presenterats

Hur göra BKH känt och attraktivt


Vid ny båtplats så informerar Grefab om BKH och dess fördelar

Hur förbättra bevakningen


Påminnelser skickas c:a en vecka före vakttjänst; Kommer att påbörjas



Intervjua dem som inte går vakt

Vid BHK:s årsmöte 16/3 presenterades denna sammanställning. Hur punkterna egentligen har tagits emot av styrelsen är inte
riktigt kristallklart att förstå. Noterades att hemsidan är under utveckling och insamling av mailadresser pågår. En viss insamling
av synpunkter och önskemål/krav pågår samt att synliggöra BKH.
FSMK styrelse
En delvis förnyad styrelse valdes vid årsmötet den 27/2. Kenneth Svensson och Peter Williamsson är nya. Tommy Sandström är
har gått från en suppleantpost till ordinarie styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är inplanerat den 23/3 och det ska bli kul att se hur vi kan utveckla arbetet och utvecklingen av föreningen.
Vi siktar på att köra ett s.k. strategimöte en heldag under våren. Många ämnen finns att ventilera. T.ex. vår framtidsbild, fler
medlemmar, ekonomisk utveckling med mera.
BKSS.
Samarbetet med BKSS aktiviteter fortsätter. Information om aktiviteter finns dels på anslagstavlan i klubbhuset och dels på vår
och BKSS hemsida.
Från FSMK har vi initierat 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 (IOFF). Även ett Lokalbidrag för 2016. Avvaktar behandlingen hos IOFF.
Grefab framgent – vad händer?
Vid ett sammanträde hos Göteborgs Stadshus AB den 22 februari presenterades en rapport från den utredning som jobbat
med olika förslag och konsekvenser av en tänkbar överflyttning av Grefabs verksamhet till en nämnd inom Göteborgs Stad.
Punkter ur utredningens rapport.
Tre scenarion
1) som idag
2) som idag - men Gbg som ensam ägare. Dvs. ägande av Ale (4%), Mölndal (8%) och Partille (8%) utgår.
3) Gbg som ensam ägare; ev. kan verksamheten lämnas över till en annan utförare, t.ex. båtföreningar.
Bedömda konsekvenser som tas upp i rapporten är bland annat de ekonomiska i samband med en överföring, personalfrågor
och tänkbara synergieffekter som kan uppstå vid överföring till en nämnd – om än relativt begränsade.
Studiebesök har också gjorts i Stockholms stad, Malmö och Tanum.
Vad händer nu? Jo ärendet tas tidigast upp i Kommunstyrelsen den 20/4 eller 4/5. Ska bli intressant att följa det här ärendet!
Vid BKH årsmöte fick BKH styrelse i uppdrag att driva frågan. Med fördel tillsammans med de andra hamnarna inom Grefab
som en remissinstans.
/Sivert

Ekonomi
Grunden för våra intäkter utgörs av medlems- och skåpavgifter som täcker ca 50% av våra kostnader. Just nu saknar
vi många av dessa avgifter så jag vill påminna samtliga
som glömt att betala för 2016 att snarast göra detta.
Pg 62 86 09-0.

Medlemsavgifter 2016
Medlemsavgift
Skåp
Stort skåp
Kappseglingsklubben
Startavgift ny medlem
Nyckel

375 kr
375 kr
450 kr
75 kr
150 kr
150 kr

Kassören

Årsmötesfest 2016-02-27
På kvällen hade festkommittén dukat upp till en fantastisk
middag, tyvärr har det inte trängt fram till alla medlemmar
vilka kulinariska höjdpunkter vår festkommitté bjuder på så
det kunde gott vara några fler som kom men det blir fler fester
och fler årsmöten som kommer.

Hav tröst !

Förr var det musik och dans, men musiken har stilla insomnat
och dansen skall vi inte tala om. Däremot duger Borneys
gasspis allt ännu och Sunes vitsar är inte sämre .

Till slut en liten blänkare om vår LOPPIS. Har ni något, gärna
med nautisk anknytning som ni vill bli av med så skänk det till
FSMK som då kan få in lite extra pengar till klubbkassan……..

Våren hänger runt hörnet och det är snart dags att ge sig i kast
med polish och bottenfärg . Väl mött alla medlemmar till nästa
omgång av möten och fester .

Hälsningar till er ALLA

Nya medlemmar
Vid årsmötet 2016-02-27 valdes följande nya medlemmar in
och hälsades välkomna till klubben:
- Petra Ahnfors med en Långedragsjulle J 14
- Jonne och Gerd Ansgariusson med Maxi 77
- Dick Lindgren med en Allegro 27

På årsmötet fanns även Lars och Wivan Forsberg som tidigare
invalts som medlemmar och presenterade sig och hälsas härmed officiellt välkomna till klubben.

Det är angeläget att vi måste bli fler medlemmar. Under årsmötet uppmanades samtliga klubbmedlemmar att hjälpa till.

en ny medlem skall erhålla två biobiljetter som belöning uppfattades som ett bra förslag och beslutades på årsmötet.

En aktivitet kan vara att vi söker upp de som putsar och berättar om vår klubb, klubbstugan, verkstaden och dess möjligheter. Här tycker jag att vi ska hjälpas åt. Du har säkert någon
putsande granne som skulle uppskatta detta. Eller hur?!

Vidare innehåller Roderbladet nr 1 2016 information om klubben, inbjudan till medlemskap och information om att hyra
våra lokaler.

Även att vi informerar om klubben och våra fördelar under
loppisdagen.
Ett förslag från ordföranden om att medlem som nyrekryterar

Frågan kommer också att behandlas vid nästa styrelsemöte
23/3 -16.
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Årsmöte 2016-02-27.
Till årsmötet 2015 var det 31 (därav 9 kvinnor) medlemmar
som hade hörsammat kallelsen och närvarade på mötet.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Thomas Humborg och Ingvar
Skjelbred samt nyval av Peter Williamsson för en tid av ett år.

Sivert Jonsson valdes enhälligt att leda årsmötet.

Ivan Johannisson och Per-Olov Södervall hade avsagt sig omval, avtackning för deras insatser inom styrelsen skedde med
en blomma på årsmötet

Rapportmängden var som vanligt stor och det informerades
om följande: aktivitet- och lokalbidrag, SiJ rapporterade om
arbetsgruppen för BKH, Uppfräschning av klubblokalen med
Tre nya medlemsansökningar förelåg inför årsmötet som
mycket lyckat resultat – ett stort tack för denna frivilliga insats, också invaldes och redovisas på annan plats i bladet. Vi hälsar
nytt låssystem som kommer att utbytas under 2016, bara för dessa nya medlemmar välkomna i gemenskapen.
att nämna en del av allt som rapporterades.
Efter en del ytterligare diskussioner inte minst vad gäller medDet informerades detaljerat om ekonomin i föreningen och
lemsrekrytering och övriga frågeställningar avslutades så mödet positiva resultat som visades för verksamhetsåret 2015.
tet med kaffe och dopp genom festkommitténs försorg.
Thomas Wiborg omvaldes enhälligt som kassör i föreningen på
två år.

Sune

Tommy Sandström (uppflyttas från suppleantplats) och Kenneth Svensson nyvaldes som styrelseledamöter för en tid av
två år.

LOPPIS den 9 april
Kl 10-14
Välkommen att fynda, dricka kaffe och köpa lotter.
(Det är inte försent att skänka prylar.)

Motorkurs för damer
I FSMK Bladet februari 2016 hade vi en notis med rubriken ”Uppföljning av Motorkurs för damer”. En
uppföljning av en motorkurs i april 2015. Även om man inte var med vid det förra tillfället så kunde
man ändå få ta del av erfarenheter, praktiska kunskaper om motorer och vad man bör tänka på och
vad som kan hända
Intresserade kunde anmäla sitt intresse till Kalle Maxe eller Inger Mårius.
Inget intresse noterades.
Vid årsmötet 27/2 togs ämnet upp på nytt. Noterades att Kalle Maxe har påtagit sig rollen att samordna
en sådan kväll om intresse finns. Hör av er till Kalle om ni är intresserade.
Kalle Maxe, Tel 0707-961081, mail: gunilla.maxe@comhem.se

Arbetsdag 16/4 kl10.00-14.00 på FSMK.
Hej igen, nu är det dags igen gubbar och gummor.
Nu hoppas jag på gott väder så att vi kan göra vårt stora jobb utomhus.
Tanken är att vi byter panelen på västsidan och målar den.
Sedan så kan vi kanske få klart på vinden (Isoleringen)
Och som vanligt ett stort städtag inne i huset. Verkstaden, hallen , köket, toaletterna, mm.
Vi behöver också få kört bort en del skräp till Bylycke, typ kylskåp och div skräp.
Se då ses vi denna fina Lördag.
//Stefan

Våravslutning, onsdag den 4 maj kl 19.00
Gökotta den 5 maj kl 07.00
Anmälan senast 28 april till Gun-Britt, tel 0735 95 01 76 el
Britt-Marie, tel 0707 88 47 50

För information om årets kappseglingar och festligheter på Framnäs, se
föregående nummer av FSMK Bladet.

Glöm inte att kolla Hemsidan. www.fsmk.n.nu
Nu mobilanpassad

Ett referat från hamnföreningens

Den 16 mars 2016 hade hamnföreningen sitt årsmöte gällande verksamhetsåret 2015 i Toleredsskolan.

Ordföranden Bernt Nilsson hälsade ett stort antal närvarande medlemmar välkomna och startade med att dela ut bevakningspremier för 2015 till de vinnare som ännu inte hämtat dessa. De premier som inte har blivit hämtade tillfaller föreningen.

Innan den stadgeenliga delen av mötet startades presenterade Sivert J resultatet hittills av Arbetsgruppen ”nya” BKH arbete.
Bland annat förslag på förbättringar såsom en ny hemsida för registrering av önskemål om åtgärder/utveckling, kundenkäter
via mailutskick, rutin för hantering av önskemål/krav på utveckling, hur göra BKH känt via Grefabs kundkontakter samt förslag
på hur bevakningsintresset kan förbättras.
Anders Torwald knöt därefter samman arbetsgruppens förslag till aktiviteter som BKH jobbar med. T.ex. arbete med hemsidan, möjlighet för medlemmarna att skicka in önskemål/krav på förbättringar och att synliggöra BKH.

Årsmötet öppnades och dagordningen godkändes. Till ordförande att leda mötet valdes Sune Almqvist. Som sekreterare valdes Göran Ekeroth.

Verksamhetsberättelsen som var publicerad på hemsidan godkändes. Synpunkter kan påpekas fram till 23/3. Bokslutsrapporten redovisades. Mindre kostnader för 2015 jämfört med noterades (198 vs. 226 tkr). Framför allt pga mindre kostnader för
utskick/brev. Intäkterna har ökat (232 vs. 240 tkr). Resultatet förbättrades från 13,9 tkr 2014 till 33,9 för 2015.
Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningen presenterade sina förslag. Resultatet blev att Bernt Nilsson omvaldes som ordförande på två år. Styrelsesuppleanten Hans Eriksson har avböjt omval och ersätts inte men kvarstår som adjungerad styrelsemedlem. Övriga är valda till
2017. Gull-Britt Johansson (även medlem i FSMK) valdes in som suppleant. Revisorer och valberedning omvaldes.

Under övriga frågor behandlades även meddelanden från styrelsen. Till exempel stöldskydd, bevakningsplanering, nya dekaler
för de som gått vakt och en annonsering om revidering av stadgarna.
Peter L redogjorde för status och planer för ny organisation av Grefab. BKH styrelse fick i uppdrag att driva frågan med de
andra hamnarna inom Grefab. En officiell framställan bör göras till politikerna om att hamnarna vill vara en part i detta arbete i
form av en remissinstans.

Därefter följde utlottning av närvaropremier.

Mötet avslutades.

AKTIVITETSLISTA FSMK Våren/ 2016

1
9

April (fredag)
April (lördag)

14
16
4
5

April
April
Maj
Maj

(torsdag)
(lördag)
(onsdag)
(torsdag)

Hösten 2016
6
oktober
15 oktober

Fredagsträff Kl: 19,3o
Loppmarknad i klubbstugan, ring och anmäl intresse till:
Monica Nutsch tel:0702/880724
Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo
Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo
Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet.
Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07:oo – mer info på årsmötet.

(torsdag)
(lördag)

Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan
Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo

Tisdagskvällarna med målning/musik , kanske lite bridge m.m. fortsätter ”som vanligt” under våren, ring Gull/Gunnar för information på telefon 031/581608.

Sätt upp dennä listä pä väl synlig pläts – eller skriv in direkt
i din kälender……….

