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Ordförande har ordet 
När dessa rader skrives så har vi väl alla upplevt en grå och 

trist men mild ”vinter” så här långt… 

Nu är det i alla fall dags för Båtmässan i Göteborg och då bru-

kar man känna att något annat är i antågande, lite ljusare blir 

det allt eftersom…… 

Själv har jag/vi under denna eländiga årstid ej kommit till 

varmare och ljusare platser, det är smällar man får ta…… 

Båten ligger fortfarande i sitt vinteride, men det är väl hög tid 

att börja vårarbetet så att man kan komma i sjön så snart det 

blir dags… 

Inom klubben och styrelsen med flera har det varit lite hek-

tiskt under vintern. Vi har haft en revision vad  gäller våra 

bidrag från IOFF, en ny hemsida har sjösatts. Vi har haft en 

del arbete med stadgeändringar och även en del administra-

tiva förändringar som det har arbetats med. 

Vårt arrende är ej heller fastställt i denna stund, men bör få 

sin lösning inom kort. 

Vad gäller hamnen så har det väl inte hänt så mycket under 

vintern. 

Inom BKH samlar man sig nu till årsmöte den 21/3. 

Båtsamverkan, stölder och inbrott har fortsatt under vintern 

såväl i Björlanda Kile som på andra håll i vårt område. 

Fortsättning på nästa sida 

Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 10 mars 2018 Kl: 15:oo                                     

I KLUBBHUSET  

Förslag till dagordning 
Mötets öppnande Val av kassör 

Val av ordförande att leda årsmötet Val av övrig styrelse 

Val av sekreterare för årsmötet Val av styrelsesuppleanter 

Val av justeringsmän för årsmötet Val av två revisorer  

Godkännande av kallelsen Val av övriga funktionärer  

Fastställande av dagordning Val av valberedning 

Ekonomirapporter Fastställande av budget och avgifter för 2018 

Övriga protokoll och rapporter Medlemsfrågor                               

Verksamhetsberättelse för 2017 Mötesdagar för 2018   

Revisionsberättelsen för 2017 Övriga frågor 

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Avslutning  

Stadgeändring     Festkommittén bjuder på kaffe            



Fortsättning från föregående sida 

Inom klubben ser vi fram emot 2018 som är fyllt med aktiviteter och att vi alla 

gemensamt hjälps åt med att få till oss en del nya medlemmar till klubben ! 

Årsmötet i mars följt av loppis och arbetsdag i april samt vårfest och gökotta i 

maj. 

Vi har tagit lite nya tag vad gäller uthyrning av vår fina klubblokal där man nu-

mera kan boka via vår hemsida, det är nu Kenneth Svensson som ansvarar för 

lokaluthyrningen. Har ni själv behov eller känner någon som behöver hyra lokal 

så hör av er ! 

Utöver detta finns det fler aktiviteter i vår klubb och senioraktiviteter tillsam-

mans med BKSS – läs på i aktivitetslistan och glöm inte att kolla på vår nya fina 

hemsida…… 

Sune 

Under en följd av år har exempelvis personuppgifter med 

mera reglerats genom Personuppgiftslagen förkortat PUL 

Från och med 2018-05-25 kommer denna lag att ersättas 

med en ny EU-lag (gäller samtliga EU:s medlemsländer) som 

heter följande: 

General Data Protection Regulation förkortat: GDPR 

Denna lag har tillkommit för att skydda personuppgifter etc. 

som användes inom föreningar (och företag mm.). Detta in-

nebär bland annat att kraven på hantering av personupp-

gifter stärks. Det kommer att behövas nya rutiner för säker 

hantering av medlemsuppgifter etc. 

Styrelsen inom FSMK har haft uppe och diskuterat denna 

fråga och har bildat en arbetsgrupp för att informera oss om 

vad vi inom klubben måste/bör göra. 

Denna grupp består av: Sune Almqvist, Gun-Britt Andreasson 

samt Tommy Johansson – även Martin Jansson kommer att 

finnas med. 

Det kan även bli en samverkan med några andra föreningar. 

 

Frågan kommer upp som en punkt på vårt årsmöte i mars 

där information kommer att ges. 

 

Sune Almqvist 

På vår fredagsträff kom femton personer. 

Vi smuttade på glöggen och knaprade peppar-
kakor med god ost. 

Lite senare blev det kaffe och en fantastisk 
kaka, som Per Olov (P O) och AnnCharlotte 
bakat. 

Vi underhölls med sång i stämmor av Elina 
Kofron, Isabella Back och Annie Witte. Barn till 
våra nya medlemmar. 

Unge Jonas Kofron som redan var virtuos på 
fiol spelade tillsammans med sin pappa Peter. 

En mycket trevlig kväll. 

                          Anita 

Personuppgifter 

Förstärkt fredagsträff den 1/12 2017. 



Som vi har informerat om på annat sätt genom mail och på vår 

hemsida är vi anmodade av IOFF som vi erhåller olika slag av 

bidrag för vår verksamhet att se över våra stadgar. 

Ett stadgeförslag är framtaget och utskickat via mail (och på 

annat sätt till en del) till alla medlemmar, vi ber er även här att 

läsa igenom stadgeförslaget och om ni har anmärkningar eller 

förslag så meddela detta till styrelsen senast den 28/2-2018 så 

att vi kan ta ställning och förbereda inför årsmötet. 

Det är vår förhoppning att stadgeförslaget går igenom så att vi 

vid en extrastämma kan ta ett slutgiltigt beslut. 

Stadgeförslaget är redan utskickat när ni läser dessa rader. 

Nuvarande stadgar har också bifogats. 

Om ni ej har möjlighet att närvara på årsmötet går det bra 

att lämna fullmakt till annan röstberättigad medlem ! 

 

Styrelsen genom 

Sune Almqvist 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2017. 

Möten 2017: Årsmöte 11/3, höstmöte 5/10, dessutom har 
styrelsen avhållit sju möten såsom: budgetmöte, styrelsemö-
ten samt övriga möten under verksamhetsåret. 

På årsmötet 2017 togs beslut om och fastställdes även stadge-
ändring som innebär att det fortsättningsvis endast är två mö-
ten per år – årsmöte och höstmöte ! 

Det fanns vid årets slut 106  medlemmar i klubben. 163 st 
inklusive familjemedlemmar. 

Kurser och aktiviteter: Det blev en motorkurs för damer, en 
temakväll samt ett flertal senioraktiviteter tillsammans med 
BKSS under verksamhetsåret ! 

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 8/4 och det blev 
även i år mycket lyckat, ett tack till samtliga som håller i trå-
darna för denna aktivitet.  

FSMK-bladet: Under 2017 har bladet utgivits med två 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 ( fortsatt svårt att få in redaktionsmaterial i tid !) 
och att klubbladet håller mycket hög kvalitet.  

Klubbseglingar: Inga seglingar har arangerats i FSMK:s regi 
under 2017, därför har priserna: ”Fritzarn,s pokal” samt 
”Gunnar Eka,s” pris ej heller 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 Wiborg som hål-
ler ihop denna verksamhet och med en bra organisation 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 2017, 
det inleddes med en klubbfest i mars 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 2018-01-28 

STYRELSEN 

STADGEÄNDRING 

För de som ville veta lite mer om 

hur det kan vara att kryssa lugnt 

på kanalerna i södra Frankrike 

hade Sivert och Annika ett par 

presentationer med bilder och 

prat i detta ämne. 

Vi körde detta vid två tillfällen. 

Först på dagtid den 29/11 2018 

där 25 personer deltog och däref-

ter en repris aftonen den 25/1 

2018 med runt 45 deltagare. 

 Sivert berättade och visade bil-

der från denna kanalresa med 

temat: ”Sol, Vin och Vatten”. 

Innebärande en vecka på Canal 

du Midi med en inflikad dag för 

vinprovning i distriktet Mi-

nervoise. 80 km och 28 slussar 

väntade.  

På resan deltog fyra båtar med 26 

deltagare från Göteborg, Stock-

holm, Västerås och Uppsala. Alla 

med olika bakgrund och båtkom-

petens. Kravet var ”kan du köra 

bil kan du också köra våra båtar”. 

Funkade hyfsat med 

”madrasserade båtar”. 

Arrangör var Svenska Kryssar-

klubben i samarbete med Posei-

don. 

För oss var det en intressant upp-

levelse med fin kanalresa i en 

skön miljö. Trots en del båtmäss-

igt mekaniska struliteter var det 

en kul resa med en hoper goa och 

trevliga medseglare. 

Kanalfärd i södra Frankrike 

/Sivert 



Bjuder in till  
Våravslutning FSMK, onsdag den 9 maj kl 19.00 och Gökotta BKSS den 10 maj kl 07.00 

Utförligare information kommer att anslås när vi närmar oss festdatum. 
Anmälan till Vårfest senast 30 april till Gun-Britt, tel 0735 95 01 76 el 

Britt-Marie, tel 0707 88 47 50 

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 under 

året. Anna-Stina och Karin håller i detta. visor och annat.  

Kom och lyssna, kanske du blir intresserad av att medverka…. 

 

På tisdagar  kl. 18  Bridge i klubbhuset 

Ring Ivan 0732/445517 eller Olava 031/55 21 93 

Finns det fler som är intresserade av bridge ??   

Adressen till vår hemsida är:  www.fsmk.se 

Senare aktiviteter under hösten 2018 kommer i höstens FSMK-blad  

MOTORKURS FÖR DAMER? 

Finns det intresse? Anmäl till Gun-Britt som bokar in Gerhard, Wahlborgs Marina, på en kvällsaktivitet. 

EFTER ÅRSMÖTET DEN 10 MARS STARTAR DEN TRADITIONELLA ÅRSMÖTESFESTEN 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 tillsam-

mans gör vi kvällen lika trevlig som den brukar vara. 

Anmälan gör du senast den 2 mars till  Britt-Marie tel 0707 

88 47 50 eller Gun-Britt tel 0735 95 01 76. 



Ekonomisk rapport 2017    

Vi kommer att få ett underskott i kassan i budget för 2017, som föredrogs och fastställdes på årsmötet. Dock klart lägre än bud-

geterat. Vi hade flera osäkra poster, t.ex. kostnader för arrendet och VA. Efter löfte från GREFAB kommer vi ej att faktureras 

något för VA. Det är bara att tacka och ta emot. När det gäller arrendet pågår förhandling med Fastighetskontoret, förhopp-

ningsvis är det klart till årsmötet. Hur som helst kommer vi inte undan, det blir en stor höjning. Nu lite trevligare information: 

flera poster på intäktssidan har gått över förväntan bra. Bl.a. loppis, uthyrning av lokalen och gåvor. Måndags-/Tisdagsklubben 

och Festkommittén har tillsammans bidragit med hela 10.000 kr ! Redovisning av utfall och förslag på budget för 2018 kommer 

att presenteras på årsmötet i sedvanlig ordning. Vi har också haft revision från kommunen på ekonomi, protokoll, stadgar mm. 

Ekonomin granskades med att samtliga fakturor, kvitton är korrekta och stämmer med resultat- och balansräkning. Vi fick stort 

A för våra underlag och redovisning. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att behålla nuvarande avgift på 375 kr.  

Avslutningsvis vill jag säga att FSMK har en stark ekonomisk ställning. 

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2018. 

Medlemsavgifter 2018 

Medlemsavgift   375 kr 

Skåp     400 kr 

Stort skåp    450 kr 

Kappseglingsklubben  75 kr 

Nyckel    200 kr  

 Seglingar o Festkvällar på Framnäs   
12 maj  Vårsegling  K 6  
19 maj  Framnäsvalsen                                          PUB-afton  
9  juni Räkrundan                                                 Fest  
11aug  Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen     PUB-afton 
25-26 aug Pokalseglingar SKBF/Kräftköret             Kräftskiva 
31 aug-2 sept Robline Skagen Race  

Uthyrning av vår klubblokal 

En liten annonsering i FSMK-bladet kanske är på sin plats där ni som medlemmar gärna kan sprida budskapet till 
nära och kära….. 
Numera finns det en egen rubrik på vår fina hemsida där det står lite mer om lokalen och vad som kan erbjudas. 
Det finns dessutom en kalender där man kan preliminärboka lokalen ! 
 
För mer information, välkommen att kontakta: 
Kenneth Svensson på telefon 0708-732913 

Vår hemsida: www.fsmk.se/om-oss/hyra-lokalen/ 

http://www.fsmk.se/om-oss/hyra-lokalen/


Hej alla seniorer i FSMK och BKSS som är dagtidslediga. 

Nu under våren 2018 är det dags med en ny omgång med aktiviteter (när ni läser dessa rader är några aktiviteter redan ge-

nomförda) som vi hoppas Ni skall finna intressanta att delta i. Lite blandat är det, men gemensamt är att vid varje tillfälle kom-

mer vi att ges möjlighet till att fika och snacka. 

Som tidigare samverkar BKSS med FSMK, både vad gäller idéer till aktiviteter och genomförande. Hör av er till den som står 

som samordnare och anmäl att Du vill vara med. 

Kolla aktiviteter på vår (FSMK) hemsida under BKSS kalender….. 

Mats Olsson 

Arbetsdag den 21/4 kl 10.00-14.00 på FSMK.  
Hej FSMK,are. 
Då är det snart vår igen och arbetsdagen närmar sig. 
Denna gång har vi en hel del att göra.  
Maskiner i verkstaden måste få en bra genomgång när det gäller säkerheten, plus en regäl städning. 
På tal om städningen så är det ju fortfarande svårt att städa efter sig. Måste vara fel på borstarna. 
Vi har halva östsidans överdel kvar att göra. Panelen. 
Några som ser över altanen, och yttermöblerna. 
Storstädning i hallen , köket, toaletterna, mm. 
Övrigt, ja något mer hittar vi säkert. 
Då ses vi på arbetsdagen.  
Huschefen. 

Klubbens Bridgeaftnar. 

Du vet väl att vi under vår och höstkvällar träffas några stycken för att ägna oss åt det hjärngymnastiserande sällskapsspelet 

BRIDGE. Tisdagskvällarna är vikta åt oss bridgespelare och vi ställer gärna upp och släpper in andra som vill lära detta världs-

omspännande kortspel. Kan du räkna till 13 kan du också lära dig spelet. Kom gärna och kolla om du vill. Om du inte fastnar för 

spelet (vilket är lätt gjort) så serverar vi gärna en kopp kaffe och bjuder på lite båtsnack, vilket ju är oundvikligt bland båtfolk.  

Kortlekar har vi och som sagt, sandtech.sekan du räkna till 13 så lär du dig säkert spelet. Att det också är kul att spela i båten 

gör ju det hela också bättre. En lika kall och blöt sommar som 2017 ger ju många tillfällen till att till BRIDGE-spel i båten. Hör av 

dig! Du behöver inte ringa och föranmäla. Bara dyk upp! Tisdagar kl 18oo är tiden! 

 LOPPMARKNAD 
i Klubbhuset den 14 april kl 10 – 14   
 
 
 
 
Nu är det dags att leta i skåp och gömmor efter  
båtprylar att skänka till vårt klubbord. Vi tar tacksamt emot Kaffebröd till caféförsäljningen även till försäljning på bordet. 
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 alla bord, köpa lotter, fika och äta hemlagad ärtsoppa. 
Vill du redan nu försäkra dig om ett bord, Maila eller ring 
patrikback@hotmail.com  tel: 0765/535052eller peter.kofron@hotmail.com  tel: 0708/926554 

Vi hälsar nya medlemar hjärtligt välkomna 

Peter och Gun Håkansson   Maxi 95 

Victor Lundgren     P 28 

Sarah Olausson 

Anders och Taina Ytterström  NF 

mailto:patrikback@hotmail.com


Vid höstmötet deltog 15 män och 6 kvinnor.  
- Parentation hölls för vår mångårige medlem Nisse Dunér som gick ur tiden den  
5 augusti 2017. Nisse blev 92 år. Nisse hedrades med en tyst minut. 
- Peter visade den nya hemsidan med adress www.fsmk.se och gick igen de olika menyerna samt svarade 
på frågor från deltagarna. Peter visade också inloggning för medlemmar. 
- Vi har fått ett avtal som gäller från den 1/7 2017. Frågan behandlas fortsatt i Fastighetsnämnden.  
- IOFF-revision 
FSMK utsågs i år som en av ca 50 föreningar för granskning av utbetalda bidrag. 
Sune har gått igenom alla handlingar; det blev ca 25 underlag som skickats in för granskning. 
Vi har ännu inte fått svar. 
GREFAB  
Hamnfrågor Ägarfrågan kring GREFAB är nedlagd. 
Dick Jimar har haft en diskussion kring avståndet mellan båtarna på land. Avståndet skall enligt hamnen 
vara 50cm. Frågan tas upp med GREFAB. 
- Båtsamverkan 
Det har blivit bättre i hamnen enligt Christer. Färre stölder. 
Christer ger också tips; Tag bort kåpan på utombordaren och täck med plastpåse, 
töm båten – lås sedan inte. 
Björlanda Kile är inte en säker hamn enligt försäkringsbolagen. 
 – Fastigheten  
Höstens arbetsdag: Återstående isolering på vinden. Röjning på vinden.  
Verkstad (röjning av trasiga maskiner, städning). Utearbete med fasaden bl a målning. 
- Styrelsens åtgärdspunkter 
Låssystemet; Låset är bytt och det har gått ganska bra. Alla nycklar är nu registrerade i Medlemsregistret. 
Styrelsens aktivitetslista är ett levande dokument som uppdateras vid varje styrelsemöte. 
- Aktiviteter 
Information om motorbyte (en kväll) frågan tas upp igen.  
Sievert berättar om en Kanalfärd i Frankrike en dag i november. 
Gemensamma tisdagsaktiviteter med BKSS, se anslagstavla i verkstaden.  
Se mer i FSMK Bladet och på vår nya hemsida. 
- Lokaluthyrning 
Thomas Humborg har avsagt sig uppdraget och Kennet o Lilian är nya ansvariga. 
Ambitionen är att bibehålla den uthyrning Thomas har skött och upparbetat. 
Vi har tagit fram ett reklamblad om lokalen. 
- LOPPIS 
Monika Nutch har avsagt sig uppdraget som ansvarig. Patrik Back är ny ansvarig.  
Loppis är en klubbangelägenhet där så många som kan delta på olika sätt 
- Sune visade en bild och meddelade att ekonomin är stabil. Det kan kanske bli ett litet överskott. Med-
lems- och skåpsavgifter är oförändrade. 
- Patrik Backs fråga om caféverksamhet går vidare i en annan form. I stället för en återkommande verk-
samhet – ett par tillfällen per år. T ex någon gång vid sjösättning och upptagning. 
Efter mötet bjöd Festkommittén på kaffe med dopp. 

Sune/Gun-Britt 

Referat från Höstmötet 

Glöm inte att besöka vår nya Hemsida: Fsmk.se 

http://www.fsmk.se


AKTIVITETSLISTA FSMK 

02 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.oo  

20 Februari (tisdag) Senioraktivitet i klubbstugan Kl: 11.00 

     Margareta o Dick Jimar berättar och visar bilder från en resa  

     Till Barents fyra länder. 

02 Mars  (fredag) Fredagsträff Kl: 19.oo 

10 Mars  (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 

10 Mars  (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 den 2:e Mars !!  

Xx Mars  (xxxx)  Dag- eller kvällsaktivitet – info på årsmötet ! 

06 April  (fredag) Fredagsträff Kl: 19,oo 

14 April  (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, ring och anmäl intresse till:  

     Patrik Back tel:0765/565052 eller Peter Kofron tel: 0708/926554 

     Kl. 10,oo>14,oo Mer information finns på vår hemsida !  

21 April  (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo 

04 Maj  (Fredag) Fredagsträff Kl: 19,oo   

09 Maj  (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet. 

10 Maj  (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07:oo – mer info på årsmötet.  

Hösten 2018 

04 oktober (torsdag) Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan 

05 oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan Kl: 19,oo 

06 oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo 

Våren-sommaren-samt del av hösten 2018 


