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Ordförande har ordet 

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp efter mötet 

Förslag till dagordning: 

Kallelse till höstmöte torsdagen den 4 oktober 2018 i klubbhuset kl: 19:oo 

När dessa rader skrives så är vi inne i början av september och 

det är fortfarande sommarlikt, men dessvärre närmar sig båt-

säsongen sitt slut. 

Vi har ju alla haft en enastående sommar som vi sent skall 

glömma, det enda vi möjligen kan klaga på är väl att man 

skulle utnyttjat mycket mer av det fina vädret… 

 

På årsmötet i mars avhandlades sedvanliga frågor, den stad-

geändring (enligt krav från IOFF) som tidigare beslutades kom 

åter upp och efter justering beslutades att utlysa en ex-

trastämma för fastställande av nya stadgar. 

Dick Jimar valdes (återigen) in i styrelsen vilket vi hälsar med 

tillfredställelse. 

Sivert Jonsson och Bengt Molin avtackades för sina insatser 

för klubben. Thomas Humborg som lämnat sitt uppdrag som 

uthyrningsansvarig fanns dock inte på plats för avtackning. 

Vi hade till årsmötet ej erhållit något nytt avtal från Fastig-

hetskontoret beträffande vårt markarrende. 

I skrivande stund ser det dock ut som att vi har kommit till 

avslut, men det första avtalet vi erhöll var inte korrekt. Det är 

dock vår förhoppning att vi på höstmötet kan rapportera nå-

got positivt från denna segdragna arrendeaffär….  

Under våren har vi dessutom jobbat med GDPR (General Data 

Protection Regulation) som är ett krav från EU där vi tillsam-

mans med SS Fram och BKH har tagit fram en integrationspo-

licy som numera finns tillgänglig för alla medlemmar på vår 

hemsida. 

 

Fyren på Stora Kalven som kom till genombåtklubbarna i ham-

nen verkar ha fungerat av- och till, det blir en genomgång 

med berörda klubbar under hösten 2018 för eventuella åtgär-

der och att lämna besked till Sjöfartsverket. 

 

Under hösten ser vi fram emot nya aktiviteter och inte minst 

de samaktiviteter vi har med BKSS på dagtid 

Fortsättning på nästa sida 

Mötets öppnande     Rapporter 

Val av ordförande att leda mötet   Ekonomi 

Val av sekreterare     Nya medlemmar 

Val av justerings män    Medlemsfrågor 

Godkännande av kallelsen    Övriga frågor 

Fastställande av dagordning   Avslutning 

Föregående protokoll 



Fortsättning Ordförande har ordet  

Båtsamverkan fungerar fortsatt där vi får fortlö-

pande rapporter och genom Coboats kommer det 

dessutom information om händelser i hamnen etc. 

vilket är mycket bra. 

Vad gäller vakthållningen så är det väl ingen större 

skillnad mot tidigare år, det finns i nuläget inggen 

statistik eftersom säsongen är pågående. 

Vi kan dock konstatera att det finns ett antal lediga 

båtplatser i hamnen, ni kanske även har sett att 

Grefab har annonserat om att det inte finns några 

väntetider i nuläget. 

Den som var ansvarig för Björlanda Kile och fler 

hamnar har sagt upp sig och slutat, vi har inte fått 

någon information om någon ny person är utsedd. 

Elanläggningarna till våra bryggor är i stort behov 

av underhåll, men det har nog inte hänt några ge-

nomgripande arbeten så här långt. 

 

Vad gäller medlemmar så är det några medlemmar 

som har lämnat oss under året av olika anledningar, 

men vi har också fått en del nya medlemmar till 

klubben under året. 

Frågan om klubbens framtid, medlemmar och ål-

dersstruktur kommer att tas upp som en egen 

punkt och diskuteras på höstmötet. 

En uppmaning till er alla att hjälpa till med med-

lemsrekrytering, vi behöver det !! 

Vi se väl på höstmötet den 4 oktober !? 

Sune   

Ekonomisk rapport oktober 2018 

När detta skrivs är det nya arrende avtalet 

med Fastighetskontoret klart och vi väntar 

på original för påskrift. Detta ersätter det av-

tal vi haft med GREFAB från 70-talet. Det blir 

en höjning som alla i föreningar och nä-

ringsidkare drabbas av. För vår del stiger ar-

rende kostnaden från 1100 kr/år till drygt 

14000 kr/år. Det första kontraktet vi fick från 

fastighetskontoret låg ca 10.000 kr högre. Vi 

kommer att ansöka om ett högre bidrag av 

IOF. Vi har fått ett personligt bidrag av Stig 

Danielsson på hela 1.000 kr vilket vi är myck-

et tacksamma för. Uthyrning av klubblokalen 

har också gått mycket bra och kommer san-

nolikt att bli ”all time high”. Jag ser inget som 

hindrar att vi har ett positivt resultat för 

2018. 

Medlemsavgifter 2018 

Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    400 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Kassören 



ÅRSMÖTESFEST 
Vid middagen som serverades efter Årsmötet deltog 20 personer. Vi bjöds på Pota-
tiskaka med romsås, Kyckling m aivar relish och som avslutning Äpplekaka med maräng 
och grädde. Mycket god mat och väldigt glada och trevliga deltagare gjorde middagen 
till en verklig fest. 

 
VÅRFESTEN som blivit en tradition gick av stapeln den 9/5 när sommaren hade kommit. 

I denna fest deltog 44 personer. Ännu en fest med riktigt god mat, Matjeslåda, Grönpepparkyckling med potatis och 
Kladdkaka. ”Gunnars gubbar” stod för underhållningen med allsång och dansvänlig musik. Som vanligt när glada delta-
gare från FSMK och BKSS samlas berättades en hel del roliga historier. 10 glada lottvinnare, god mat, bra musik och 
trevliga gäster och ett bra recept på en hellyckad kväll. 

BKSS  Gökotta 

Torsdagen den 10/5 (Kristi Himmelfärdsdag), vi var c:a ett trettiotal morgonpigga ? entusiaster som samlades i BKSS 

nya tillbyggnad kl 07.00 till en härlig morgon. 

Eftersom det var vårfest hos FSMK kvällen före så var en del lite trötta kanske….. 

Det var framdukat potatis, sill, bröd, ost och övriga tillbehör – det fanns även öl och nubbe till de som så önskade. 

Efter några timmars trevlig samvaro skildes så våra vägar, göken hörde vi nog inte denna gång… 

Vi Färjenäsare  som fått möjligheten att vara med på denna traditionsenliga årliga träff riktar återigen ett stort tack till 

BKSS och speciellt till alla damer som ser till att det fungerar rent praktiskt……. 

Sune  



Loppmarknad 

Den 14 april hölls återigen den 

traditionella båtloppisen i våra 

lokaler. Samtliga bord hyrdes ut 

och många passade på att pausa 

i vårfixandet. Strålande väder i 

vår fina hamn och barnen anord-

nade populär godis- och korvför-

säljning på altanen. Vi hoppas 

på en minst lika bra loppis un-

der 2019 med nya roliga inslag. 

Har ni idéer så tar vi tacksamt 

emot förslag.  

”Loppis-sektionen” 

Patrik Back 076-553 50 52 

Peter Kofron 070-892 65 54 

Markus Witte 0732-602255 

Hej igen FSMK,are. 
Tiden går så fort och snart är vi framme vid en ny 
arbetsdag. 
Men vilken sommar det blev. Härligt. 
Och som vanligt så är det en del att göra 
Säger det igen, Maskiner i verkstaden måste få en 
bra genomgång när det gäller säkerheten, plus städ-
ning. 
Det är en del panel som skall bytas, korta sydsidan 
bl,a.Måla ost sidan, klippa gräset,  
Storstädning i hallen , köket, och toaletterna. 
Men då ses vi igen på arbetsdagen.  
Huschefen. 

KAPPSEGLING PÅ FRAMNÄS 

Tyvärr blev det en dålig kappseglingssäsong på 
Framnäs. Av 5 planerade seglingar genomför-
des endast en. Få deltagare och vid ett tillfälle 
oväder gjorde att seglingarna blev inställda. 
Vi hoppas på en bättre kappseglings säsong 
nästa år. 

Arbetsdag 6/10 kl 10.00-14.00 på FSMK.  



Referat från årsmötet 
Vid årsmötet deltog 17 män och 6 kvinnor. 
2017-års ekonomirapport, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse godkändes av mötet.   
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
2018-årsbudget budget godkändes av mötet. 
 
Rapporterades kort om:  

Utbetalda aktivitets- och lokalbidrag. 
IOFF (Idrotts- och föreningsförvaltningen) har begärt in underlag för en revision av oss. Sune har samlat in alla dokument och 
skickat över. Efter ett påpekande om en stadgeändring godkändes vår förening för fortsatta bidragsutbetalningar.   
 

Arrendefrågan. Diskussioner pågår med Fastighetskontoret. Tomtytan har gått från 720 m2  

till 480 m2. Vi hävdar att den bör vara 420 m2. 
 

PUL (Personuppgiftslagen) personuppgifter med mera har reglerats genom PUL. Från och med  

2018-05-25 kommer denna lag att ersättas med en ny EU-lag (gäller samtliga EU:s medlemsländer): General Data Protection 
Regulation förkortat: GDPR.  
 

Verkstaden. Säkerheten kommer att kollas upp snarast. Frivilliga bidrag till t.ex. förbrukningsmaterial kommer att kunna 

lämnas via en ”sparbössa”. Nya armaturer är anskaffade. 
 

Båtsamverkan. Inga tillbud den senaste tiden i Björlanda Kile.  

 

Aktiviteter. Föredrag har hållits om kanalfärd i södra Frankrike och om en resa till Barents fyra länder. Fortsatta aktiviteter 

på måndagskvällar och bridge på tisdagar. En ev. motorkurs för damer kommer att hållas. Intresse för en motorbytarkuts och 
VHF föreligger inte. För övriga aktiviteter, se FSMK bladet och vår hemsida. Styrelsen ska skicka ut info om lösenord till hemsi-
dan för medlemmarna.  
 

Stadgeändring 
Förslag på nya stadgar är utskickade till medlemmarna. 
Under mötet påpekades att vid en upplösning av föreningen bör punkten förtydligas   
”Vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla Sjöräddningssällskapet (SSRS) på Västkusten”. I den 
händelse att SSRS upphör. T.ex. ”till annan ideell förening”.  
Beslöts att efter justering distribueras en ny version till medlemmarna. En kallelse till extrastämma utlyses på samma datum 
som arbetsdagen 21/4; men kl. 13:00. 
 
Bengt Molin (avgående revisor) Thomas Humborg (under mandatperioden avgående uthyrningsansvarig) och Sivert Jonsson 
(avgående suppleant) avtackades för förtjänstfulla insatser för föreningen. 
 
Festkommittén serverade därefter kaffe med dopp. 

 

Extrastämma 21/4; men kl. 13:00.  
Nuvarande text 
14 § 
Klubben kan ej upplösas på annat sätt än med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möte, ett av dessa möten skall vara 
årsmöte. Vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla Sjöräddningssällskapet (SSRS) på Västkus-
ten. 
 

Förslag till förändrad/kompletterande text 
14 § 
Klubben kan ej upplösas på annat sätt än med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möte, ett av dessa möte skall vara 
årsmöte. Vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla Sjöräddningssällskapet (SSRS) på Västkus-
ten. 
Om Sjöräddningssällskapet (SSRS) ej finnes vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla annan 
idéell verksamhet inom sjösport på Västkusten som vid det tillfället beslutas och fastställ 
 
Det nya förslaget godkändes. 



Klubbens Bridgeaftnar  

Du vet väl att vi under vår och höstkvällar sedan 

lång tid tillbaka träffats några stycken för att ägna 

oss åt det hjärngymnastiserande sällskapsspelet 

BRIDGE. Tisdagskvällarna är vikta åt oss bridgespe-

lare 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, kan 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. Intresset för denna aktivitet har 

dessvärre blivit mindre, men vi ger inte upp så lätt ! 

Om ni har intresse för denna aktivitet så finns kontaktuppgifter på aktivitetslistan - sista sidan i bladet ! 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna i gemenskapen 

Linus och Johanna Svanström med båt: Doral 250 och namnet Isabella 

Jenny och Conny Nordin med båt: Askeladden och namnet Lyckevi 

Ingemar Walming med båt: Albin Cumulus och namnet Tutti Frutti  



Vi FSMK och BKSS. 

Så har vi haft ett underbart sommarväder, i alla fall om man har förmånen att få njuta av båtlivet. Bönder 

och brandmän har inte haft det så bra.  

BKSS har ju en seniorkommitté som ordnar träffar varannan tisdag vår och höst. De senaste säsongerna 

har vi samverkat om programmet och vissa träffar har varit i FSMK:s klubbhus. Nu är hösten här och då 

har vi knopat ihop ett nytt program, som vi hoppas många tycker det skulle vara roligt att vara med på. 

Sune skickar ut ett mejl med programmet till er.  

Vi är flera som är med i båda föreningarna, och dessutom är vi ju närmsta grannar så det känns väldigt 

naturligt att vi samverkar. FSMK:s vårfest och BKSS gökotta är ett gott exempel, där medlemmarna kom-

mer samman under gemytliga former. Ett annat fint exempel är Kenneth Svenssons fina insats i BKSS hall-

bygge där han ställt upp med sin kompetens inom det elektriska. 

Ju mer vi är tillsammans ….., som den gamla schlagern lyder. 

Välkomna till en trevlig höst. 

Vår klubb har en åldersstruktur som innebär en hög medelålder, detta är väl inte unikt i sig utan det är väl 

så föreningslivet ser ut i allmänhet. 

Frågan har varit aktuell i vår klubb under lång tid, men på senaste styrelsemötet hade vi en ingående dis-

kussion om hur vi kan gå vidare. 

På kommande höstmöte kommer denna punkt att diskuteras och med en förhoppning om att vi skall få 

fram idéer och framtidsplaner. 

Vi är ju en klubb med aktiviteter för medelålders- och äldre medlemmar, kan vi göra något för att väcka 

intresse för yngre medlemmar kanske ? 

Vi ber er medlemmar att tänka till och komma med era funderingar i denna fråga, naturligtvis ser vi helst 

att ni kommer och närvarar på höstmötet. 

Om ni är förhindrade att medverka så tar vi gärna emot alla uppslag för diskussion.  

Vi har bildat en liten grupp bestående av: Tommy Sandström (medlemsansvarig), Tommy Johansson samt 

undertecknad Sune Almqvist. 

Tag gärna kontakt med någon av oss tre med era tankar…… 

Nya medlemmar 

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 

Uthyrning av vår klubblokal 



         AKTIVITETSLISTA FSMK höst/ 2018 
 

07 September   (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

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

05 Oktober   (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

06   Oktober (lo rdag) Arbetsdag i klubbstugan mellan kl: 10:00 > 14:oo 
23   Oktober      (tisdag) Fo redrag/bilder, Inger Ma rius resa till Sydgeorgien kl:11.oo 
                  Samaktivitet med BKSS i va rt klubbhus  
02   November    (fredag)      Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

15 November    (onsdag  Visning av digitaliserade filmer, den äldsta är nästan 50 år !                                                                                       

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

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

2019 

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

 

Beträffande våra aktiviteter och övriga arrangemang, glöm inte att gå in på vår hemsida där det finns 
mer information – vår hemsidesadress finner du längst ner på denna sida ! 

 

BKSS senioraktiviteter 

 

Vi har ju möjlighet att deltaga i BKSS senioraktiviteter. 

Gå in på FSMK:s hemsida och tryck på knappen ”för medlemmar” därunder finner ni ”gemensamma ak-
tiviteter 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 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 om du har intresse av denna aktivitet  
Finns det fler som är intresserade av bridge ??  
 

Alla medlemmar är välkomna att deltaga i alla aktiviteter. Välkomna!     

 

Adressen till vår hemsida är:  www.fsmk.se 

http://www.fsmk.se

