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Kallelse till Höstmöte Torsdagen den 6 Oktober 

i Klubbstugan kl 19:00 

Förslag till dagordning: 

 

Mötets öppnande Ekonomi 

Godkännande av kallelsen Stadgeändring läs mer på sid 3 

Fastställande av dagordning Nya medlemmar 

Val av ordförande att leda mötet Medlemsfrågor 

Föregående protokoll Övriga frågor 

Rapporter Avslutning 

  

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp efter mötet 

Ordföranden har ordet  

Härliga dagar i september i år. Brittsommaren är skön! Det är 
bara att tacka och ta emot… 

I övrigt har sommaren flutit på – men inte så mycket på 
vatten med egen köl. Båtturen inskränkte sig till en tur med 
Stenabåten till Danmark. För vidarebefordran över till väst-
kusten till ett hyrt hus med Annikas halva släkt. : - ) 

 Förutom det obligatoriska (!) golfspelet besökte vi även Ty-
borön som är hemvist för väderleksrapporterna. Det visade 
sig vara en enkel fyr och några antenner. Men nu hade vi i 

alla fall sett 
den. Rapporten 
för dagen var 
skyer og stedvis 
lidt regn. 

Sedan firade vi 
upptäcktsfär-
den med god 
lunch i en upp-

och-nervänd fiskebåt. Som tur var motor och inredning ur-
plockat! Mysigt, och ganska danskt! 

Ett par veckor i mars-april rekognoserades Algarvekusten i 

Portugal. Vi bodde i en by – på ett hotell - utanför gamla stan 
som heter Albufeira. Blandad miljö; delvis ganska turistiskt 
med ett inkastarstråk med restauranger och pubar med hög 
musik. 

Å andra sidan trevliga restauranger nere vid stranden med 
utsikt över Atlanten. För det mesta gött väder men på slutet 
några regniga kulingdagar. Då slappade vi (softade på ny-
svenska) på hotellrummet före middagsuttåg. 

 

 

Fortsättning på nästa sida 

Glöm Inte att kolla hemsidan. www.fsmk.n.nu  

Nu mobilanpassad. 

 



Ett obligatoriskt besök till hamnen gjordes också. En 
hyfsat lång promenix till gamla stan och vidare ner till 
hamnen. I mångt och mycket likt Björlanda Kile, men 
med kanske något större båtar, turbåtar, matställen 
och flerbostadshus. ; - ) 

Nu till mera seriösa ting...  

Fortsättning på Ordförande har ordet 

 

Strategimöte. 

Styrelsen körde ett strategimöte en kväll i maj. Utdrag ur agendan: 

 Styrelsens sammansättning nu och på fem års sikt ? 

 Öka medlemsantalet – på vilket vis ? 

 Ekonomiskt går det idag bra tack vare de bidrag vi erhåller, vad händer om dessa uteblir ? 

 Öka medlemsantalet – på vilket vis ? 

Styrelsen sammanfattande dessa aktiviteter i en aktivitetslista som vi nu jobbar vidare med. 

Verkstadsmöte 

Delar av styrelsen plus några verkstadsexperter träffades i juni för att prata igenom situationen om vår verkstad. Vad behöver 
åtgärdas, vilka ordningsregler behöver vi sätta upp för att verkstaden ska funka, vem kan man kontakta för instruktioner om 
olika maskiner etc. 

En del frågor identifierades såsom: 

 Vem bär ansvaret om någon olycka uppstår i verkstaden? FSMK eller medlem som använder en maskin? 

 Status på verkstadens utrustning och hur vi åtgärdar ev. brister 

 En beskrivning av vilka regler som ska utformas, tas fram och sättas upp i verkstaden. Även kortfattat om hur man an-
vänder maskinen och om hur man går tillväga om hur maskinen inte fungerar eller är sönder. Om det är problem med 
en maskin ska vi sätta upp information om vilka personer man kan kontakta i dessa fall 

BKSS. 

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

Bland annat kan nämnas: 

-tisdag den 11/10 kl. 11.00; besök Idrottsmuseet  

-tisdag den 25/10 kl. 11.00 i BKSS klubbhus. Vi låter Lasse o Lisbeth fascinera oss vidare  

med berättelser från sitt nioåriga seglingsäventyr jorden runt. Vi får stifta bekantskap med  

nya exotiska ankarplatser och upplevelser därifrån.  

Anmälan enligt utsänt mail och övriga informationskanaler. 

Bidrag. 

Aktivitetsbidraget för våren 2016 har inkommit från Göteborgs Stad Idrott och Förening (IOFF).   

Grefabs åtgärder 2016 

Investeringar & åtgärder i hamnen 2016; ett utdrag 

 Märkning av skrov och master för att underlätta identifiering av obehöriga båtar/master. Gemensam Grefab lösning. 
Det kommer att bli en liten klisterlapp med en elektronisk märkning. Återstår en upphandling. Ingen färdigtidpunkt i 
dagsläget. 

 Fler mastställ är budgeterade år 2017. Även mastställen som sitter på utsidan av mastskjulen är upprättade så det skall 
gå bra att använda dessa nu. 

 Låsen på mastskjulen kommer inte att kopplas in. ”Vi har inte fått detta att fungera utan har varit en ständig källa till 
bekymmer” 

 Inga fler vattenposter är budgeterade. 

 Räddningsstegar på bryggorna; märkning och avstånd mellan, ses över. Räddningsutrustning är kompletterad på bryg-
gorna. Denna utrustning är inköpt hos Shore Safety. Det är en firma som hela Gbg stad anlitar så märkningen torde vara 
ok. Vi har inte 50 meter mellan stolparna. Vi har försökt sätta utrustningen så man skall ha ca 50 meter att simma för att 
ta sig upp på land. Så den första stolpen sitter ca 100 meter ut på bryggan. Om man ramlar i innanför denna så simmar 
de flesta in mot land och inte utåt. Man får också se det som att det sitter utrustning på bryggan innanför och utanför 
och där blir det ju ett betydligt kortare avstånd. 

 Överfulla containrar; problem för öppna hamnar; förslag diskuteras. “Frågan är ständigt uppe på Grefab och vi har pro-
vat olika alternativ men inte lyckats lösa. Vi vill ju gärna lösa detta men utan att det blir försämringar för våra kunder“  

 Breddning av platser håller kundtjänst på och tittar på. Det är mycket med logistiken när det gäller att få ut det mesta 
möjliga till så lite besvär och kostnad som möjligt 

 Översynen av elanläggningen fortgår. För tillfället så byts det inga armaturer. Det är bytt 11 stycken hittills. Tyvärr har vi 
inte kunnat få tag i någon firma som kan göra detta till en rimlig kostnad. Allt handlar ju om upphandling och små jobb 
är inte så intressanta tyvärr. Undersökningen fortgår.             /Sivert 



Ekonomisk rapport oktober 

2016 

Nu när vi kommit in i första höstmåna-

den (tidigare räknade vi ju september 

som höstmånad men i år var det ju en 

fin sommarmånad) kan jag se att klub-

bens ekonomi följer den ekonomiska 

planen som föredrogs på årsmötet. Det 

innebär att vi kommer att få ett över-

skott när året är slut. Om någon har 

glömt att betala sin medlemsavgift är 

det hög tid att göra det nu. Styrelsen 

kommer sannolikt att föreslå oföränd-

rade medlemsavgift för 2017, beslut 

fattas på kommande årsmöte. 

 Medlemsavgifter 2015 

Medlemsavgift   375 kr 

Skåp     375 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Startavgift ny medlem 150 kr 

Nyckel    150 kr 

Kassören 

Förslag beträffande stadgeändring 

På vårmötet lämnade styrelsen ett förslag på att ändra mötes-

ordningen som innebär ändring från nuvarande tre möten per 

år till två möten per år. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ut-

arbeta förslag till stadgeändring att läggas fram på kommande 

höstmöte 2016. 

Om det blir bifall på höstmötet skall det slutligen tas upp på 

kommande årsmöte 2017 för fastställande. 

Medlemmar som ej kan närvara på höstmötet och anser frå-

gan viktig lämnar lämpligen fullmakt till annan röstberättigad 

medlem som närvara på höstmötet. 

 

Kanalfärd i Wales 

Det har framförts fråga om att köra en repris vad gäller kanal-

båtsfärd i Wales så kommer detta att ske i slutet av oktober 

(datum på aktivitetslistan) 

Det är Sune som kommer att visa bilder etc. om engelska ka-

naler och i synnerhet kanaler i Wales. /Sune  

 

För er som går i tankar på att byta motor i 

båten 

Denna fråga var aktuell redan förra året, men intresset var 

den gången mycket svag ! 

Vi gör nu ett nytt försök, det är Sune (egen erfarenhet i som-

mar) som har tagit fram lite underlag på vad man bör tänka 

på och allt annat runt omkring ! 

Det blir några timmar en kväll som förhoppningsvis också blir 

en bra diskussion med tankar, idéer och förutsättningar. 

Denna kväll kommer om intresse finns att bli under november 

månad – kolla aktivitetslistan.  



LOPPIS  

Genomfördes lördagen den 9 april. Borden var upp-

dukade med en uppsjö prylar saker allt från tomat-

plantor till gasolspisar. Det blev en trevlig dag med 

ganska många besökare som fyndade vid borden, 

köpte lotter och tog en kaffe med dopp.  

       Gun-Britt 

Många Färjenäsare och BKSS-are hade samlats för en 

trevlig kväll med god mat, förrätt, varmrätt – Chipslåda, 

kyckling och potatischips-, en uppskattad och ny rätt för 

många deltagare. Middagen avslutades med kaffe och 

kaka. Lotterna sålde snart slut och det var många glada 

vinnare. Under kvällen underhöll Ukulelegänget och 

gästerna sjöng glatt med. Morgonen därpå fortsatte 

festen med en välbesökt Gökotta i BKSS regi. Tack alla 

gäster för att ni gör våra fester till trevliga tillställningar. 

Traditionell Vårfest och Gökotta avhölls onsdag och torsdag den 4 o 5 maj. 

Nya Medlemmar 
Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna.  

Anneli och Martin Jansson    Contrast33   A126 

Michael Masreliez och Anne Palin-Masreliez Marina75   C80 

Sixten Thorin och Carita Karlsson   Najad34   A43
   



2016 har varit ett händelserikt år i BKH. Vi har haft flera 

möten med Grefab och upprättat nya kommunikations-

vägar och visat att vi vill och har ett stort intresse kring 

det som sker i vår hamn.  

Året började med en total uppdatering av vårt medlems-

register, alla som hade kunna identifieras som betalande 

medlemmar mellan den 1/10 2015 till den 15/4 2016 

kom med i vår matrikel. Ett jobb som tog mycket tid men 

ansågs vara värt det då vi ständigt utvecklar och moder-

niserar vårt sätt att identifiera medlemmarna. Gemen-

sam E-post, Coboats, uppdaterad Hemsida med mera är 

några av årets händelser.  

Vi tog beslutet att dela ut de nya bevakningsdekaler di-

rekt vid bevakningstillfället i år och har inte fått några 

negativa kommentarer kring detta alls, det verkar sna-

rare vara ett mycket positivt tilltag som vi ämnar fort-

sätta med även nästa år. Flera samarbeten av rabatter 

upprättades i år några specifikt för de som under året 

fullgjort sin bevakning medan andra har gällt för samtliga 

båtägare i Grefabs regi.  

Kontakten med Grefab i år har intensifierats och vi har 

även haft besök den 21/6 av Grefabs tekniske Chef An-

ders Söderberg, där flera för oss viktiga punkter togs 

upp. Bland annat mastkranarnas skick (nya vinschar har 

monterats i år), vem som ansvarar för städning på områ-

det, vad göra med alla master som ligger kvar i mastskju-

len? Uppskattningsvis uppgår dessa till ca 100 st master 

som inte betalar för sig, som ligger kvar i skjulen och tar 

upp plats för betalande kunder. Faktum är att om dessa 

tas bort behöver inte fler skjul byggas. Grefab tittar på 

en lösning gällande detta.  

Vi påpekade även parkeringsbristen i södra delen från 

brygga A till hamnmacken, samt olämpligheten att för-

vara bockar och stöttor i detta område. Vi har även påta-

lat att kostnaden för bottentvätt och lyft av båt i sam-

band med detta är lite kostsamt då man debiteras 800 

kronor varje gång detta sker. Vi tog även upp problemati-

ken med att våra containrar används av andra än båtä-

gare i hamnen och annat än hushållsavfall, exempelvis 

har stora kartonger och skrymmande emballage från 

närliggande verksamheter påträffats samt andra prylar 

som kan tyckas saknar båtrelationer. Roger Lindberg från 

Grefab är väl medveten om Problemet, men ser ingen 

direkt lösning då detta avfall tenderar att hamna utanför 

containrarna om mindre luckor skulle monteras på 

dessa. Grefab har inga planer på att installera en återvin-

ningsanläggning på området då detta redan finns vid 

Skrabro, vill boende i området ha detta även i Björlanda 

kan de påtala detta till Renova, dock utanför vårt om-

råde. Fortsatta diskussioner kring containrarna kommer 

att ske med Grefab. 

Vi för även en dialog kring lösningar för parkeringstiden 

när det gäller vakthållningen så detta inte är ett incita-

ment att utebli. Vi ser att våra ansträngningar gällande 

brottsförebyggande åtgärder så som Bevakning, (synliga 

vakter i hamnen), Coboats, (direktrapportering om hän-

delser i hamnen)uppstädning av ytorna, samarbete mel-

lan hamnföreningarna (en arbetsgrupp som träffas och 

lägger fram förslag och åtgärder som vi kan lyfta gemen-

samt till Grefab). Exponering (göra hamnföreningen mer 

känd i Björlanda) och mycket mera. Arbetsgruppen har 

även i uppdrag att samtala med Polisen och få till ett 

möte kring Båtsamverkan för de olika styrelserna så vi 

får upp skyltar och ett samarbete som ämnar hålla buset 

borta från våra båtar. Just Båtsamverkan har haft en po-

sitiv effekt sedan starten för 2 år sedan och västkusten 

har sett en minskning med 26 % när det gäller stölder av 

och ur båtar, detta är dock en klen tröst för dem som 

drabbas. (alltid viktigt att anmäla dessa händelser till 

polis). 

Tidigare har vi upplevt att våra bevakningsnoteringar om 

trasiga lampor, icke fungerande eluttag, läckande kranar, 

med mera hamnat mellan stolarna! Detta löser vi nu ge-

nom att scanna in dessa rapporter och skicka dem till 

ansvariga hos Grefab för kännedom och att det på detta 

sätt ska uppmärksammas och åtgärdas. Grefab håller 

fortfarande på med att ta fram ett system för återrappor-

tering men kvarnarna maler långsamt. Vidare kommuni-

kation krävs om detta. 

Gällande framtiden för verksamheterna i Grefab så har vi 

som egenskap av Hamnförening anmält vårt intresse 

som remissinstans i denna process, vilket vi följer med 

stort intresse. Sveriges östkust har mångårig erfarenhet 

av detta och vi har börjat samla på oss information och 

erfarenheter som dessa klubbar fått under åren.  

Under året har Björlanda Kile Hamnförening även assi-

sterat Sjöräddningen och Polis vid två tillfällen, där de 

sökt information om saknade båtägare. De har önskat 

uppgifter om vilken båtplats dessa nyttjat för att kunna 

konstatera om en fullskalig sjöräddning Behövts eller ej. 

Grefab har som de flesta vet ytterst begränsad tid för 

telefonkontakt och båda dessa fall har varit på hel-

ger. Vad vi vet har båda insatserna slutat väl. 

Mvh Styrelsen BKH 

Info från BKH  



Arbetsdag 15/10 kl10.00-14.00 på FSMK. 

Hej på er alla, tiden går fort när man har roligt så nu är det dags igen för vår arbetsdag. 

Så det som vi har att göra är: 

Målning utsidan, både rött och svart. 

Lite till på vinden (Isolering) 
Storstädning igen i verkstaden, alla gångar, toa, och kök. 
Ligger en del skräp på baksidan som skall till Bylycke, typ kylskåp mm. 

Sedan så vill jag ha tag i några gubbar som kan hjälpa till med att slipa golvet i loka-
len, plus lacka det någon gång i höst. 
Så vi ses Lördagen 15/10 kl 10.00 

Ha de bra så länge. 

 

//Stefan 

Årets vårmöte den 14/4-2016 samlade 23 deltagare (varav 4 
kvinnor) som träffades under några timmar. 

Som ordförande att leda vårmötet valdes enhälligt Sivert Jons-
son. 

Kort rapport om erhållna aktivitets- och lokalbidrag. 

Kort rapport lämnades om Grefab:s planer och planerade ar-
beten etc. i hamnen under innevarande år.  

Båtsamverkan togs upp med information om vad som möjlig-
en kommer att hända. 

Rapporterades om styrelsens åtagande och att det kommer 
att genomföras ett strategimöte senare under våren där sty-
relsen samlas under lite längre tid än vanligt för att diakutera 
olika frågeställningar. 

Vad gäller vårens aktiviteter har vi så här långt besökt Viking 
Yachting den 30/3, i övrigt var det ett svagt intresse för en 

dammotorkurs ! 

Årets loppis som avhölls den 9/4 blev lyckad, ett tack till samt-
liga medlemmar som ställde upp på denna aktivitet.  

På mötet togs frågan om en tänkbar stadgeändring som inne-
bär att vi inom klubben endast har två möten (årsmöte och 
höstmöte). Mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan för att lägga fram ett konkret förslag på höstmötet 
2016. 

Vad gäller vår ekonomi rapporterades (TW hade förhinder) 
om ett som brukligt positivt kassaflöde under våren 2016 och 
det tillsammans med erhållna bidrag gör att klubbens ekonomi 
ser bra ut. Endast små löpande utgifter så här långt. Dessvärre 
så släpar en del medlemmar med betalning….                                                                                                                       

Mötet avslutades och samtliga närvarande serverades kaffe 
med dopp. 

Sune 

Vårmötet  2016 

Välkomna att hyra vår klubbstuga. Gäster har genom åren varit allt från föreningsmöten till bröllop. Loka-
len kan hysa 60 personer och köket är välutrustat. 

Pris: för möten etc  -  500,- för medlemmar 

                                   -   750,- för icke medlemmar 

         för fester etc   -   1000,- för medlemmar 

                                    -   1500,- för icke medlemmar 

Om du vill hyra klubbstugan hör av dig till Thomas H - 0739867620 

Försök har gjorts att återigen få igång motorkursen men utan kursledare ställer vi in 2017. Kanske gör vi 
ett nytt försök inför 2018. Intresserade, kontakta någon i styrelsen. 

Thomas H 

Lite om uthyrning och motorkurs 



En tidigare medlem Annette Stridh som en del av oss minns har 

lämnat oss ! 

Annette som då var ihop med Bengt Bengtsson var mycket fli-

tiga inom klubben och var tillsammans med mig(Sune) och Ag-

neta under några år mycket engagerade i festkommittén där vi 

har många roliga minnen att se tillbaka på. Under den tiden var 

vi också med och genomförde två jubileumsfester inom klub-

ben. 

Efter att ha sålt båten så minskade intresset för att vara kvar 

inom klubben. 

Vi var några FSMK-medlemmar som var inbjudna till Annettes 

70-års fest under sommaren 2015, en fest som avhölls ute på 

Grötö under mycket trevliga former 

Nu, ett år senare så finns hon inte med oss längre, ett tack från 

oss inom klubben som kände henne och fick uppleva den energi 

och utstrålning som hon alltid gav…… 

 

Sune 

Tidigare medlem som gått ur tiden 

Säsongens kappseglingar på Framnäs är avslutade och på första och andra plats i K6-cupen placerade sig 

två Färjenäsare: 

 1:a Royne Moberg i Tuli  

2:a Ingemar Fredriksson i Sunnan  



AKTIVITETSLISTA FSMK höst/ 2016 
06 Oktober (torsdag) Höstmöte i klubbstugan kl: 19:oo 

07 Oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

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

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

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

2017 

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

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 måndagar samt tisdagar kl. 18.00    

På måndagar kl. 18 Målning olja  och akvarell..  Musik. just nu har vi en ukulelegrupp som förtsätter nu på 

hösten, datum ej fasställt. Anna-Stina och Karin håller i detta. visor och annat.  

 

På tisdagar    kl. 18  Bridge kolla kommande aktiviteter ring Ivan eller Olava 

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.   


