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Ordföranden har ordet 

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 även i år haft en bra sommar även om våren var så 

där, 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. 

Tommy Johansson flyttades upp till ordinarie styrelseledamot. 

Anneli Jansson valdes in i styrelsen som styrelsesuppleant 

vilket vi hälsar med tillfredställelse. 

Tommy Sandström och Stefan Wiborg har avsagt sig omval. 

Stefan Wiborg, Ann-Charlotte Nilsson samt Per-Olof Södervall 

avtackades för sina insatser för klubben. 

 

Under augusti har det konstaterats att taket på klubbstugan 

har läckt på några ställen, vid kontroll kan konstateras att pap-

pen är slut och dags att bytas ut ! 

Taket är nu lagat hjälpligt, men vi har fått in två offerter på 

byte av takpapp. 

Arbetet är nödvändigt, men det är en stor kostnad vilket inne-

bär att frågan kommer att tas upp på kommande höstmöte. 

 

Vad gäller klubbstugan så undersöker vi nu också grunden för 

att konstatera om det föreligger något fel som innebär att en 

viss lukt förekommer, vi kommer även att genomföra en så 

kallad OVK-besiktning (lagkrav) och monterar in nya ventiler 

etc. 

Under hösten inleder vi dessutom arbetet med ”systematiskt 

brandskyddsarbete” som är ett lagkrav. 

 

Uthyrningen av vår klubblokal har i år gått mycket bra, ett 

stort tack till Lilian och Kenneth som sköter detta uppdrag 

med den äran. 

 

Under hösten ser vi fram emot nya aktiviteter och inte minst 

de samaktiviteter vi har med BKSS på dagtid, planering sker i 

denna stund. 

 

Båtsamverkan fungerar fortsatt där vi får fortlöpande rappor-

ter och genom Coboats kommer det dessutom information 

om händelser i hamnen etc. vilket är mycket bra. 

På senare tid har vi fått kännedom om att det skett inbrott i 

båtar på bryggorna där man stjäl mat, sprit, verktyg etc. 

Fortsättning på nästa sida 

 

Kallelse till Höstmöte Torsdagen den 3 Oktober 

i Klubbstugan kl 19:00 

Förslag till dagordning: 

Mötets öppnande Rapporter 

Val av ordförande att leda mötet Ekonomi 

Val av sekreterare Nya medlemmar 

Val av justeringsmän Medlemsfrågor  

Godkännande av kallelsen Övriga frågor  

Fastställande av dagordning Avslutning 

Föregående protokoll  

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp efter 
mötet 



Vad gäller vakthållningen så är det väl ingen större skillnad 

mot tidigare år, det finns i nuläget ingen statistik eftersom 

säsongen är pågående. Dessvärre så är intresset för bevakning 

inte tillräcklig….. 

Det förekommer synpunkter på att ”någon annan” skall utföra 

bevakning, hur svårt kan det vara att offra några timmar en 

natt per säsong – dessutom ganska trevlig gemenskap…… 

Elanläggningarna till våra bryggor är i fortsatt stort behov av 

underhåll – även om en del är genomfört. 

 

Vad gäller medlemmar så är det även i år några medlemmar 

som har lämnat oss under året av olika anledningar. 

På Tommy Johanssons initiativ har vi tagit fram en liten folder 

som kan delas ut för att locka nya medlemmar, det har även 

valts in en del nya medlemmar under året – kanske foldern har 

bidragit !? 

En uppmaning till er alla att hjälpa till med medlemsrekryte-

ring, vi behöver det !! 

 

Vi se väl på höstmötet den 3 oktober !? 

 

Sune   

Fortsättning Ordföranden har ordet. 

Midsommar 2019 

Några rader om midsommarfirande på Framnäs – SS Fram 

Vi var likså några Färjenäsare och BKSS:are som hade styrt 

kosan till Framnäs där vi låg med våra båtar i ”smutta” 

Vädret var ju blandat, som det brukar vara på Midsommar. 

På dagen restes midsommarstången och därefter blev det 

musik, dans och sång för såväl små som stora barn. 

På kvällen dukade var och en upp medhavda delikatesser på 

Rotundan där det blev en trivsam kväll tillsammans. 

Några bilder från firandet visas också. 



Ekonomisk rapport oktober 2019 

Budgetförslaget för 2019 som beslutades på årsmötet med ett 

överskott på drygt 3000 kr kommer sannolikt att hålla. Under 

året har vi högre kostnader för underhåll än budget men vi 

har också högre intäkter på bl.a. uthyrning av klubblokalen. 

Den posten har en fortsatt stigande trend och 2019 kommer 

att bli ett nytt rekord. I september upptäcktes en vattenläcka i 

taket i grovköket. Den är åtgärdad men tyvärr visade det sig 

att pappen på taket är i dåligt skick och behöver bytas. Sanno-

likt kommer detta arbete att utfö-

ras under 2020 och det kommer att 

bli en stor utgiftspost för klubben. 

Mer info kommer på höstmötet. 

 Medlemsavgifter  

Medlemsavgift  75 kr 

Skåp    400 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 

Kassören 

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i gemenskapen 

    Jimmy Linder med båt: Olsson 88 och namnet Mysrys 

    Yngve Stärnerz med båt: Maxi 77 och namnet Sawitree 

    Gerhard Olsson med båt: Mamba 34 och namnet Blue Sky 

                                         Henry Persson med båt: Shipman 28 och namnet Caramia 

    Ville Markkula med båt: HR Rasmus 35 och namnet Katja 

    Johan Rydmark med båt: Albin 25 och namnet Peggy  



Höstens arbetsdag äger rum lördagen den 5 

oktober. Vi startar klockan 10, och beräknar 

att hålla på till klockan 14. 

Ta chansen att få jobba ihop med dina klubb-

kompisar, och samtidigt göra en insats för 

vårt gemensamma intresse, klubben och 

klubbhuset. 

Vi startar med en kopp kaffe tillsammans, 

och då går vi igenom vad vi vill göra under 

dagen. Efter jobbets slut bjuder klubben på 

en god lunch, som belöning för vad vi har 

fått gjort tillsammans. 

Städning och rengöring både inne och ute 

behövs. Vi hoppas på ett anständigt väder. 

Då kan vi väl få målat klart huset utvändigt. 

Sedan måste vi få in mer luft in i lokalerna. 

Fler ventiler måste sättas upp. På utsidan 

finns en del grejor som behöver få ett bättre 

hem på någon återvinningsstation. 

Ta på er arbetskläderna och ett gott humör. 

Har du egna bra verktyg, kan de vara bra att 

ha med. 

Välkomna den 5 oktober.  

Kenneth Svensson, husansvarig. 

Arbetsdagen 

Av årets 6 planerade seglingar 

har endast två genomförts. 

Alla planerade festligheter har 

däremot genomförts med 

många glada deltagare som ätit 

gott och dansat och haft mycket 

trevligt.  

 

Vårens arbetsdag 2019 

Vårens arbetsdag 2019 

Vårens arbetsdag 2019 



VÅRFESTEN som blivit en tradition gick av stapeln den 29/5.  

I denna fest deltog 38 personer. Ännu en fest med rikligt och 
riktigt god mat.  
”Gunnars gubbar” stod för underhållningen med allsång och 
dansvänlig musik.  
Ukulele gänget bjöd också på sång och musik och fick delta-

garna att glatt sjunga med. 
Som vanligt när glada deltagare från FSMK och BKSS samlas 
berättades en hel del roliga historier.  
10 glada lottvinnare, god mat, bra musik och trevliga gäster är 
ett bra recept på en hellyckad kväll. 
 

Ett par timmar efter avslutat årsmöte samlades ca 25 personer 
till den traditionella ÅRSMÖTESMIDDDAGEN. Det blev en mycket 
trevlig kväll där det serverades en god trerättersmiddag och gott 
att dricka. Eftersom flera av deltagarna är goda historieberättare 
blev det också många glada skratt.  

Båtloppis 

Trots det dåliga vädret så var det en del folk som besökte oss 

vid den årliga båtloppisen som vi har på vårkanten.  

Samtidigt som det fyndades bland allehanda båtprylar så var 

det också många som passade på att ta en fika och delta i 

våra lotterier.  

 

Kan vi möjligen få nya idéer och tankar för framtida loppis, 

allt från marknadsföring till nya grepp vad gäller själva loppi-

sen. 

Det är dessutom en bra möjlighet att finna nya medlemmar. 

Har ni medlemmar några bra förslag så hör gärna av er…….. 

Mvh Patrik 

 



BKSS  Gökotta 

Torsdagen den 30/5 (Kristi Himmelfärdsdag), var vi återigen ett gäng morgonpigga ? entusiaster som 

samlades i BKSS klubbstuga kl 07.00 till en härlig morgon. 

Eftersom det var vårfest hos FSMK kvällen före så fanns nog tröttheten hos en del, vissa valde att stanna 

kvar i båten….. 

Det var traditionsenligt 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 heller denna gång… 

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

tack till BKSS och speciellt till alla damer som ser till att det fungerar rent praktiskt med god mat och till-

behör…….  

Sune  



Ett besök på Ångbåtsvarvet i Alingsås 

Efter Kenneth och Lilians föredrag och bildvisning om Ångbå-

ten Herbert och dess utflykt till Dalslands kanal så väcktes tan-

ken på ett besök på varvet i Alingsås. 

Den 7 maj var vi ett antal seniorer från BKSS och FSMK (19 st) 

som tog oss till Alingsås, vi den tiden på året så bör också väd-

ret vara bra. Det var snöglopp på vägen dit, men väl på plats så 

tyckte någon däruppe att solen skulle titta fram och rundvand-

ringen blev trots allt ganska bra även om det var lite  kallt. 

Vi fick se ett antal båtar under renovering och naturligtvis fick 

vi gå ombord på Herbert som låg klädd i sin vinterskrud. 

Efter rundvandringen fick vi information om föreningen och 

mycket annat samtidigt som vi intog vår medhavda mat-

säck…… 

 

Efter genomgången väcktes så tanken på att genomföra en 

färd med Herbert på sjön Mjörn. 

Tanken har varit att detta skulle ske nu på eftersommaren, 

men av olika skäl har vi fått skjuta på denna aktivitet till våren 

2020. 

 

Ett stort tack till Kenneth och Lilian som höll ihop denna trev-

liga aktivitet samt ett tack till Mjörns Ångbåtsförening. 

 

Sune  



AKTIVITETSLISTA FSMK höst/ 2019 
 

06 September (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

24 September (tisdag) Besök på Älvrummet (Senioraktivitet) kl: 10.00 Obs tiden ! *) 

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

04 Oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 

05     Oktober           (lördag)          Arbetsdag i klubbstugan mellan kl: 10:00 > 14:oo 
08 Oktober (tisdag) Besök på Glasbruksmuséet i Surte (Senioraktivitet) kl: 11.00 *) 

xx Oktober (tisdag) Senioraktivitet, programmet ej klart i nuläget ! *) 

01     November      (fredag)           Fredagsträff i klubbstugan kl 19.00 - ?? Allhelgonaafton 

12     November      (tisdag)          Föredrag/bilder, Inger Mårius resa till Sydgeorgien kl:18.oo 
 Samaktivitet med BKSS i vårt klubbhus 

14 November      (tisdag) Lunchtrav på Åby (Senioraktivitet) kl: 11.00 *) 

26 November      (tisdag)  Föredrag i FSMK:s klubbhus (Senioraktivitet) *)                                                                                       

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

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

10 December      (tisdag)           Lussefirande hos BKSS (Senioraktivitet) kl: 13.00 *) 

 

2020 

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/FSMK senioraktiviteter: gå in på vår hemsida för mer information. 

 

Fler aktiviteter:  
Kulturkvällar måndagar samt tisdagar kl. 18.00    

På måndagar kl. 18  Musik. just nu har vi en ukulelegrupp som fortsätter 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   

 

Adressen till vår hemsida är:  www.fsmk.se 

http://www.fsmk.se

