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Förslag till dagordning 

 

Mötets öppnande Val av ordförande 

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 2019 

Övriga protokoll och rapporter Medlemsfrågor                             
  

Verksamhetsberättelse för 2018 Mötesdagar för 2019   

Revisionsberättelsen för 2018 Övriga frågor 

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Avslutning  

Festkommittén bjuder på kaffe            

Ordförande har ordet 
Nu kan vi skönja lite ljusare tider och det är dags för Båtmäs-

san i Göteborg och det är ju en liten start up för vad som 

komma skall. Sedan får vi se om sommaren kan bli som förra 

året !? 

 

I början på februari tar vi (Agneta o jag med flera) en liten tur 

till Gran Canaria, det är mitt under båtmässan – det kan man 

kalla dålig planering ! 

 

Därefter är det väl dags att börja vårarbetet med båten så att 

man kan komma i sjön så snart det blir dags… 

 

Inom klubben och styrelsen har vi under året som gått jobbat 

med GDPR (General Data Protection Regulation) som är ett 

krav och en EU-lag beträffande personuppgifter. 

Arrendefrågan har nu fått sin lösning och ett nytt avtal är un-

dertecknat. 

Vi har under vintern kommit en bit på väg med att höja säker-

heten i vår verkstad, där våra elektriker genomfört- och ge-

nomför ett gediget arbete ! 

Ny värmepump är monterad i stora lokalen och den gamla är 

flyttad till verkstaden. Om detta fungerar som det är tänkt så 

kanske vår gamla oljepanna har gjort sitt !?  

Fortsättning på nästa 

sida 

Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 9 mars 2019 Kl:15:oo                                     

I KLUBBHUSET  



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

vintern. 

Inom BKH samlar man sig nu till årsmöte den 20/3. 

Båtsamverkan, stölder och inbrott har fortsatt under vintern 

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

Under mars månad (12/3) har vi tillsammans med BKSS en 

senioraktivitet där Christer Melvinsson är inbjuden för att tala 

om Båtsamverkan med mera. Missa inte detta, mail kommer 

att utskickas. 

 

Inom klubben ser vi fram emot 2019 som är fyllt med aktivite-

ter och att vi alla gemensamt hjälps åt med att få till oss en del 

nya medlemmar till klubben ! 

Vi arbetar i en liten grupp med medlemsrekrytering och har en 

del nya uppslag vad gäller att få till oss nya medlemmar. 

 

Årsmötet sker i mars (9/3) med årsmötesfest och som därefter 

följs av loppis och arbetsdag i april samt vårfest och gökotta i 

maj. 

Uthyrning av vår fina klubblokal löper på bra, det är fortsatt 

Kenneth o Lilian Svensson som ansvarar för lokaluthyrningen 

och sköter detta på ett utmärkt sätt. 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 seniorak-

tiviteter tillsammans med BKSS – läs på i aktivitetslistan och 

glöm inte att kolla på vår hemsida…… 

 

Du/ni kommer väl på årsmötet och efterföljande fest !!   

Fortsättning från föregående sida 

Medlemsvärvning 

Vi har ju vid olika tillfällen under lång tid haft uppe frågan om 

att rekrytera nya och gärna yngre medlemmar till vår klubb. 

Det bildades en liten grupp bestående av: Tommy Sandström 

(medlemsansvarig), Tommy Johansson samt undertecknad 

Sune Almqvist. 

Genom Tommy J. har det tagits fram ett blad om att bli med-

lem som har anslagits på klubbstugan. 

Vi kommer att annonsera i kommande Roderblad och göra 

reklam för FSMK även där. 

Det kommer att tas fram en liten ”broschyr” i mindre format 

som kan delas ut och att även vi medlemmar kan ha med oss 

för att delge intresserade båtägare. 

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 funde-

ringar i denna fråga, vi behöver fler och yngre medlemmar för 

att verksamheten skall hållas igång….. 

 

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

Arbetsdag 4/5 KL 10.00-14.00 på FSMK.  
Hej FSMK,are. 

Snart så är vi ju framme vid en ny arbetsdag gott folk. 

Vad är det då som står på listan denna gång. 

Vi fick ju inte bytt all panel som vi hade tänk, så det fixar vi 
denna gång. 

Och då drar ju det med sig en del målning, plus att vi även går 
över och målar till det där det behövs.  
Sen så har vi Storstädningen i verkstaden, hallen, köket, och 
toaletterna. 

Och alla som har varit i verkstaden under Jan har ju sett att 
där händer det grejor. 

Säkerheten på maskinerna har blivit iordningställd, flytt av 
varmluftsaggregat är klart,  plus att det nya är på plats. 

Så då vill vi ju passa på att tacka dessa gubbar som jobbat med 
det. 

Stort tack till Kenneth, Nisse, Hasse, och Benny. 

Och till sist så vill jag bara passa på att säga att detta är sista 
gången som jag skriver och håller i klubbhuset. 

Jag flyttar just nu i skrivande stund upp till Norge, kommer 
såklart att vara ute i Björlanda titt som tätt ändå. 

Båten ligger ju kvar och medlem är jag. 
Men då ses vi igen på arbetsdagen.  

Huschefen. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2018. 

Möten 2018: Årsmöte 10/3, höstmöte 4/10, dessutom har 
styrelsen avhållit sex möten såsom: budgetmöte, styrelsemö-
ten samt övriga möten under verksamhetsåret. 

På årsmötet 2018 togs beslut om stadgeändringar efter syn-
punkter från IOFF (Idrott & Förening). Nya stadgar fastställdes 
vid en extrastämma 2018-04-21.  

Det fanns vid årets slut 105  medlemmar i klubben. 165 st in-
klusive familjemedlemmar. 

Kurser och aktiviteter: Det blev flera temakvällar samt ett 
flertal senioraktiviteter tillsammans med BKSS under verksam-
hetsåret ! 

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 14/4 och det blev 
även i år mycket lyckat, ett tack till samtliga som håller i trå-
darna för denna aktivitet.  

FSMK-bladet: Under 2018 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 genomförts där båtar seg-
lats för FSMK under 2018, därför har priserna: ”Fritzarn,s po-
kal” 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 vinterhalv-
året har som vanligt varit mycket frekventerade med olika 
aktiviteter såsom musik samt målning i både olja och akvarell, 
dessa aktiviteter har samlat många deltagare som haft det 
mycket trivsamt tillsammans. Bridge har inte under året varit 
lika aktivt som tidigare. 

Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under 2018, 
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 2019-01-25 

STYRELSEN 

 

Minne Nisse Duner    

Denna Rescue Runner är skänkt av Nisse Duner och bär hans 

namn. Den tjänstgör på Sjöräddningens utbildnings/

räddningsstation på Käringön. 

Thomas Wiborg  

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/ 

Uthyrning av vår klubblokal 

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


Avgift Kappseglingsklubben    

För er som betalar avgift till kappseglingsklubben , 75 kr, går det bra att lägga till den på fakturan som är bifogad FSMK bladet. 

Kappseglingsklubben FSM är registrerad hos Svenska Seglar Förbundet och Svenska Sjö. 

Kassören  

 

 LOPPMARKNAD 
i Klubbhuset den 27 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 

Motorkurs för damer?  

Är du intresserad ring Gun-Britt tel 0735 95 01 76 

Ekonomisk rapport för 2018    

Budgeten för 2018 som antogs på förra årsmötet pekade på 

överskott på drygt 13.000 kr. Utfallet för 2018 är ej helt fast-

ställt men kommer att bli ca 15.000 kr. Lokaluthyrning, loppis 

och föredrag har gått väldigt bra. Vi tackar också för gåva/

bidrag från Stig Danielsson och aktivitetskvällar med Ukulele 

och andra samkväm. Mycket uppskattade föredrag från Canal 

de Midi, Barents och Syd Georgien samt filmvisning från 

FSMK´s tidigare era har också fyllt på kassan. Pga eller snarare 

tack vare långdragna förhandlingar med Fastighetskontoret 

ang. arrendet har vi ”sparat” mycket mot budgeterat. Vi har ej 

heller haft kostnader för olja under 2018. Sammantaget skap-

ade detta utrymme för en satsning på verkstaden. Ett stort 

arbete startades för att öka säkerheten för elen på våra maski-

ner med bl.a. nödstopp. Vi har också installerat en luftvärme-

pump och kommer då att bli oberoende av olja. Utfall för 2018 

och förslag på budget för 2019 kommer att presenteras på 

årsmötet. En stor utmaning blir att möta den stora höjningen 

av arrendet som gäller from 2019-01-01, från tidigare 1100 kr 

till drygt 14000 kr. Styrelsen föreslår dock oförändrade avgifter 

för 2019. 

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2019. 

Avgifter för 2019 

Medlemsavgift  375 kr 

Skåp    400 kr 

Stort skåp   450 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Nyckel    200 kr  

Thomas Wiborg 

Kassör 

Ekonomisk rapport 2018  

mailto:patrikback@hotmail.com


Sommaren var ju fantastisk, men hösten kom som vanligt det blev kallare och kallare. Det var bara att 

plocka upp båten, fixa till inför vintern, packa och tanka husbilen och ge sig 

iväg mot varmare länder, som vanligt. Paco och jag tog färjan till Kiel och 

vår resa söderut hade börjat. Som så många gånger innan så skulle vi sakta 

rulla genom Tyskland, Frankrike, Spanien och till sist hamna i Portugal, där 

vi inte varit på 4 år. Vi har ju inga tider att passa så det tar den tid det tar, 

utan stress eller jäkt. Tyskland vill vi avverka relativt snabbt men när man 

kommit halva Frankrike så börjar man känna värmen och då slår vi av på 

takten. Där finns många trevliga ställen att stanna på.  

Vi gillar ju att " fri campa " så det blir nästan aldrig campingplatser för oss. 

När vi kommer till södra Frankrike, möter vi Medelhavet och då är vi ju näs-

tan "hemma" i Spanien. 

Har bott där i många år och Paco är ju en äkta Spanjor så hjärtat slår lite ex-

tra för Spanien för Paco och mej. Eftersom vi har " husbilat " i snart 6 år så har vi fått många trevliga hus-

bilsvänner och var vi än stannar så träffar vi alltid på nån som man känner. Vi har många vänner som varit 

seglare (båt- människor) men som nu har sadlat om till husbil och 

njuter av livet och friheten med husbilen istället.   När vi sålde vår 

båt i Las Palmas för ca 5 år sedan så trodde jag ju att det var fär-

digseglat för mej, men hur blev det, jo, nu är man med båt igen, 

hur kunde det bli så galet, hm hm, abstinensen blev för stark och 

jag kunde inte stå emot så nu får jag  leva med det, och det har jag 

inget emot.  

Tanken är att vi ska segla ner båten till Medelhavet, men denna 

gång tar vi kanalvägen via Tyskland Holland och Frankrike. 

Nu har vi stått här Portugal i över 2 månader och trivs bra, men 

snart ska vi börja åka mot Spanien igen, ska köra via Gibraltar och 

sen till min gamla "hemstad" Estepona där jag bodde på engång i 

tiden.  Till Sverige och Björlanda kile har jag inte bråttom, men hoppas att komma nån gång i april, om 

vädret tillåter.  

Önskar er en kall och regnig vinter men en varm och go sommar, och vi ses till våren.   

 Mvh :: Esa o Paco.  

Esa och Paco på resa 



I mötet deltog 24 personer. I samband med öppnandet infor-
merades om Närvarorapportering och Aktivitetsstöd (5 kr/
person). Vid möten med 3 eller flerdeltagare kan rapportering 
ske. Rapporterna skickas till IOFF vår och höst för utbetalning 
av stöd. Information kring rapporteringen finns i Arbetsköket. 
Arrendet – Efter ett antal korrigeringar av kvadratmeterna vi 
skall betala för: 440 m2.  
Avtalet gäller från 2019-01-01. 
Ett förslag till Vattenavtal som överlämnats till FSMK är inte 
underskrivet.  
Fyren på Stora Kalven, från 1988, lyser inte. (Upphovsman till 
fyren är Birger Olofsson.) 
På arbetsdagen den 6/10 åker en grupp ut och undersöker/
reparerar fyren. 
Hamnfrågor - Göran Karlsson har slutat på GREFAB. Roger 
Lindberg är ansvarig för alla hamnar. 
I Björlanda Kile finns ca 400 lediga båtplatser. Det sker en om-
byggnad av båtplatserna i hamnen från mindre till större plat-
ser. Kritik förekommer ofta kring hur hamnen sköts, bl a är 
elen under all kritik i hela hamnen. 
Båtsamverkan - COBOAT har fått många nya medlemmar och 
under de senaste stormarna har många meddelande skickats 
angående dåliga förtöjningar och segel som fladdrar. 
BHK har blivit effektivare bl annat går meddelanden om vakt 
ut via Facebook och Mail, vilket har fungerat mycket bra. 
Försäkringar - FSMK byter efter genomgång av sina försäkring-
ar från IF till Protector. 
Styrelsen arbetar vidare med försäkringsfrågan angående Full-
värdesförsäkring (fastigheten är inte värderad), Olyckor i Ver 
staden och Styrelseförsäkring. 

Säkerhet i Verkstaden  - Arbetet påbörjas på arbetsdagen den 
6/10. Trasiga maskiner rensas ut. Instruktioner för handha-
vande skall skrivas och finnas vid maskinerna. Allmänt påbjuds 
ordning och reda i verkstaden och rapportering till ansvarig 
när något går sönder/inte fungerar som det ska. 
GDPR - Inget nytt att rapportera men frågan hålls under upp-
sikt. 
Lokaluthyrning - Intäkterna från uthyrningen är väldigt bra 
Det luktar något i våra lokaler. Det krävs en undersökning. 
Loppis - Loppisen gav ett bra överskott. Patrik är nöjd och fort-
sätter i gamla spår, men med ”lite mer båt och lite mindre 
andra prylar”. 
Musikkvällar/Bridge - Fungerar bra men fler deltagare efterly-
ses. 
Arbetsdagen - information om arbete som skall göras. 
Ekonomi - information om en stabil ekonomi och att medlems-
avgift och skåphyra förblir oförändrade. 
Kappseglingsklubbens vara eller inte vara diskuterades.  
Medlemsfrågor - Inga nya medlemmar hittills under hösten. 
Diskussion kring hur vi arbetar vidare med rekrytering? 
Mötesdagar 2019 
Årsmöte  9 mars 
Loppis  27 april  
Arbetsdag  4 maj  
Vårfest 29 maj 
Gökotta BKSS 30 maj 
 
Efter avslutat möte bjöd festkommittén på kaffe och tårta med 
anledning av att FSMK i år fyller 85 år. 
Sune Almqvist/Gun-Britt Andreasson 

Referat från Höstmötet 2018 



                                                     

Bjuder in till  
Våravslutning FSMK, onsdag den 29 maj kl 19.00  

och  
Gökotta BKSS den 30 maj kl 07.00 

Utförligare information kommer att anslås när vi närmar oss 
festdatum. 

 

   EFTER ÅRSMÖTET DEN 9 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 tillsammans 

gör vi kvällen lika trevlig som den brukar vara. 

 Anmälan gör du senast den 1 mars till  

Britt-Marie tel 0707 88 47 50 eller Gun-Britt tel 0735 95 01 76. 

 

FSMK Bladet söker ny redaktör. Intresserad kontakta Tommy 

Sandström 0732-59 43 70. tommy.sandstrom@sandtech.se 



AKTIVITETSLISTA FSMK 
Våren-sommaren-samt del av hösten 2019 

 

  

01 Februari (fredag) Fredagsträff  kl: 19.oo.  

12 Februari (tisdag) Senioraktivitet i klubbstugan kl: 11.oo. 

    Margareta o Dick Jimar berättar och visar bilder från en resa  

    till Tyskland. 

25 Februari (måndag) Besök på Residenset (Senioraktivitet), läs på hemsidan. 

01 Mars (fredag)  Fredagsträff kl: 19.oo. 

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

09 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 1:e Mars !!  

12 Mars (tisdag)  Besök av polisen, Christer Melvinsson (Senioraktivitet), se  

    mer på hemsidan. 

26 Mars (tisdag)  Senioraktivitet – program ej klart i nuläget ! 

03 April (onsdag)   Kvällsaktivitet – Inger visar bilder och berättar från sin resa  

    till Sydgeorgien under hösten 2017. 

05 April (fredag)  kl: 19.oo. 

09 April (tisdag)  Promenad vid Hökällan (Senioraktivitet), läs på hemsidan. 

27 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 !  

03 Maj (fredag)  Fredagsträff kl: 19.oo.  

04 Maj (lördag)  Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo—14:oo. 

07 Maj (tisdag)  Besök på Mjörns Ångbåtsförening (Senioraktivitet), läs mer 

    på hemsidan.  

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

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

 

Hösten 2019 

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

04 oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl: 19.oo. 

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

 

Fler aktiviteter: 

Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00    
På måndagar kl. 18  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…. 

intresset för bridge är lågt i nuläget, men om intresserade finns så hör av er till Sune A. 0708/800802   

 

Senare aktiviteter under hösten 2019 kommer i höstens FSMK-blad  


