
Ordföranden har ordet!
Denna vinter har varit mycket mild, men i stället har det varit mycket regn och grått. Nu kan vi skönja lite 
ljusare tider och det är dags för Båtmässan i Göteborg och det är ju som vanligt en liten inledning för 
vad som komma skall. Sedan är det som alltid lika spännande att se hur sommaren kan bli !?

Själva tar vi en liten tur på en vecka till Fuengirola under mars, 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 vissa projekt, som exempel:
• Vi försöker att åtgärda ”luktproblem” i vårt hus och har kommit en bit på väg.
• Till vår förfäran måste yttertaket få ny papp, kommer att genomföras under våren 2020
• Vi har på gång att ta fram dokument etc. för ”Systematiskt Brandskyddsarbete” – lagkrav !
• Översyn och justering av ventilation samt montage av fler ventiler

Bara för att nämna en del av det arbete som genomföres.

• Säkerheten i vår verkstad, där är det mesta genomfört – det återstår vissa saker.
• Våra värmepumpar gör ett gott jobb och elförbrukning är helt ok. Oljepannan har inte

använts över huvud taget.

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

Inom BKH samlar man sig nu till årsmöte den 19/3.

Båtsamverkan, stölder och inbrott har fortsatt under vintern såväl 
i Björlanda Kile som på andra håll i vårt område.

Vad gäller Grefab så händer väl inte så mycket, det finns ett antal 
lediga platser i hamnen numera.

Inom klubben ser vi fram emot 2020 som är fyllt med aktiviteter 
och att vi alla gemensamt hjälps åt med att få till oss en del nya 
medlemmar till klubben !

Vi arbetar fortsatt med medlemsrekrytering och ser gärna att samtliga av våra medlemmar hjälper till att 
få till oss nya medlemmar.

Årsmötet sker i mars (7/3) 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 väldigt 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 senioraktiviteter tillsammans med BKSS – läs på i 
aktivitetslistan och glöm inte att kolla på vår hemsida……

Du/ni kommer väl på årsmötet och efterföljande fest !!  
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Kallelse till ÅRSMÖTE lördagen den 7 mars 2020 Kl: 15:oo 
I KLUBBHUSET 

Förslag till dagordning

Mötets öppnande Val av kassör och sekreterare
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 2020
Övriga protokoll och rapporter Medlemsfrågor                             
Verksamhetsberättelse för 2019 Mötesdagar för 2020  
Revisionsberättelsen för 2019 Övriga frågor
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Avslutning

Festkommittén bjuder på kaffe    

Senioraktiviteter BKSS/FSMK Kurs SRC/VHF på FSMK.
Som ni vet så arrangerar vi tillsammans i dom 
båda föreningarna senioraktiviteter som avhålles 
under dagtid.

Vårens program finns utlagt i aktivitetslistan (på 
sista sidan) av FSMK-bladet.
Där finns en del intressanta arrangemang som ni 
inte skall missa!

Helgen den 4-5 april planerar vi en kurs för att 
kunna ta ett SRC/VHF-certifikat då det har 
kommit önskemål om detta från medlemmar.

Meningen är att ni ska kunna ta ert certifikat efter 
denna utbildning. Intresserade är välkomna att ta 
kontakt med läraren Kenneth Svensson för mer 
information och fler detaljer. 

E-post: svenssonkenneth19@gmail.com   

Möten 2019: Årsmöte 9/3, höstmöte 3/10, dessutom har styrelsen avhållit sex möten såsom: 
budgetmöte, styrelsemöten samt övriga möten under verksamhetsåret. 
Det fanns vid årets slut 108  medlemmar i klubben. 170 st inklusive familjemedlemmar.

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

Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 27/4 och det blev även i år mycket lyckat, ett stort tack till 
samtliga som håller i trådarna för denna aktivitet. 

FSMK-bladet: Under 2019 har bladet utgivits med två nummer, 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 och att klubbladet håller mycket hög kvalitet.
 
Klubbseglingar: Inga seglingar har genomförts där båtar seglats för FSMK under 2019, 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 medlemmar som tillsammans har utfört en hel 
del arbeten med och kring klubbstugan. Det är numera Kenneth Svensson som håller ihop denna 
verksamhet och med en bra organisation ser till att det blir mycket gjort !
 
Kulturkvällarna: måndagar under vinterhalvåret har som vanligt varit mycket frekventerade med olika 
aktiviteter, kanske mest musik under året. Dessa aktiviteter har samlat många deltagare som haft det 
mycket trivsamt tillsammans.          

Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under 2019, 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 december. 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 medlemmar som på olika sätt bidragit i klubbens 
arbete under året.

Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed verksamhetsberättelsen.

GÖTEBORG i januari 2020-01-22

// STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2019

Har du behov av en trevlig lokal?
Vår klubblokal kan du hyra om du ska ha fest eller möte.

En rymlig, ombonad lokal med ett tillhörande bra kök och servis för cirka 50 personer.
Som medlem har du ett förmånligt rabatterat pris. Även dina kompisar eller andra bekanta kan givetvis 
också hyra vår fina lokal. Men de får betala ett något högre pris.
Du kan gå in på vår hemsida: fsmk.se. Titta efter ”hyra lokal”. Där kan du se om ditt önskade datum är 
ledigt. Gör då en intresseanmälan. Jag bekräftar detta om allt stämmer.

// Kenneth Svensson. 

Höstens arbetsdag – 2019-10-05

På arbetsdagen samlades vi ett tjugotal medlemmar som infann sig 
med ett glatt humör och god arbetslust.

Efter Kenneths inledande information startades arbetet igång och 
mycket blev utfört.
Avslutningsvis hade damerna traditionsenligt kokat ärtsoppa som 
serverades med tillbehör.

www.fsmk.se
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Det händer på FRAMNÄS sommararen 2020

Vårsegling K6 Fest 16 maj
Framnäsvalsen 23 maj 
Räkrundan PUB-afton 6 juni
SM i IF-båt 5-8 aug  
JW Cup/Framnäsdagen 15 aug
Kräftköret/Pokalseglingar Kräftskiva 22-23 aug
Robline Skagen Race 4-6 sept
Dessutom traditionell Midsommarfest 19 juni
Vattenfest 1 augusti

SS Fram arrangerar i år SM i IF-båtden 
5-8 augusti

Svenska Kosterbåtsförbundet SKBF Göteborg har i år 
90-årsjubiléum och det skall firas lite extra på Framnäs 
i samband med att det seglas om Ägirskölden och 
Kosterpokalen 22-23 augusti.I år start och målgång på Framnäs 4-6 september!

Arbetsdag i Klubbhuset
Lördagen den 25:e april har vi arbetsdag. Då 
hoppas jag att så många som möjligt har tid 
och lust att göra vårt klubbhus snyggt, både ute 
och inne.

Vid bra (torrt) väder hoppas jag att vi får husets 
utsida färdigmålat. Även att fixa till utsidan av 
fönster och bleck. Städning inne och ute är 
också gott att få gjort. Klippning av gräs och 
buskar kan behöva göras.

Ju fler som kommer, desto bättre och mer får vi 
gjort.

Samling klockan 10,00. Vi startar med 
planläggning av jobben, ihop med en kopp 
kaffe.

Planerad arbetstid till 14,00. Då bjuder klubben 
på lunch.

Ta gärna med verktyg, bra arbetskläder och ett 
gott humör.

// Kenneth Svensson 

Musikkvällar

Nu drar vi igång med Ukulelen.

Vi söker fler spelglada med alla olika instrument.
Observera att det är ingen kurs utan vi spelar det 
vi tycker om.

Vi träffas på måndagar kl. 18 i klubbstugan under 
vårsäsongen

Kom gärna förbi och se hur 
trevligt vi har, kanske du 
också får intresse!

// Anna-Stina

EFTER ÅRSMÖTET DEN 7 MARS STARTAR DEN 
TRADITIONELLA ÅRSMÖTESMIDDAGEN kl 19.00

Festkommittén ordnar med välkomstdrink/
tilltugg, mat och vin till maten. Övrigt att dricka 
tar du med dig själv. Tag med ditt glada humör 
och gör 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.

Bjuder in till Våravslutning FSMK, 
onsdag den 20 maj kl 19.00 och Gökotta BKSS 

den 21 maj kl 07.00

Utförligare information kommer att anslås när 
vi närmar oss festdatum.

Loppmarknad!
Hålls i Klubbhuset den 18 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.

Varje skänkt bidrag av bullar och kakor ger ett 
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: 0765-535 052 
peter.kofron@hotmail.com  tel: 0708-926 554
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Bildvisning – Sydgeorgien

Vi hade förmånen att återigen få se och höra Inger 
Mårius berätta och visa bilder och film från sin
resa till Sydgeorgien, detta blev en repris – denna 
gång på kvällstid.

Denna gång var vi c:a 25 personer som fick 
möjligheten att uppleva resan till detta udda och 
mycket intressanta resmål.

Ekonomisk rapport för 2019

I budget för 2019 
som antogs på 
förra årsmötet var 
resultatet ett 
överskott på drygt 
3.000 kr. Utfallet 
för 2019 är ej helt 
fastställt men det 
kommer att bli ett 
överskott på ca 
12.000 kr. En stor orsak till detta är att 
lokaluthyrningen har gått fantastiskt bra. 

Vi tackar också för gåva/bidrag från Stig Danielsson 
och aktivitetskvällar med Ukulele och andra 
samkväm. 

På kostnadssidan är det underhåll av klubbhuset 
som blev större än förväntat, vi fick bl.a. göra en akut 
reparation på taket pga en vattenläcka. Då 
konstaterades det också att takpappen var i så dåligt 
skick att den behöver bytas ut. Detta kommer att ske 
under vår/sommar. Detta medför en stor kostnad 
som kommer att täckas av sparat kapital. Fastställt 
resultat för 2019 och förslag på budget för 2020 
kommer att presenteras på årsmötet. 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2020.
Styrelsen föreslår följande avgifter för 2020.

Medlemsavgift 375 kr
Skåp 400 kr
Stort skåp 450 kr
Nyckel 200 kr 

// Thomas Wiborg, Kassör
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i gemenskapen

Joakim Nordby med båt: Jeanneau 41, namn ?
Bill Alveros och Monica Thorin med båt: Nord West 370 med namnet: Nocturne 2
Maria Koivunen och Marcus Altsund med båt: Brofjord 36 med namnet: Viktoria
Lars-Göran Larsson med båt: Maxi 87 med namnet: Butten af Torslanda
Jesper Litén med båt: Maxi 95 med namnet: Shamu

Samtidigt betonar vi att fler nya medlemmar behövs och uppmanar oss alla i klubben att sprida 
information om vår verksamhet för att om möjligt öka medlemsantalet!

15 personer deltog i mötet. 

Aktivitetsbidrag är utbetalt. Bidraget bygger på 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.

Kommande takarbete - Under sommaren uppstod en vattenläcka i arbetskökets tak. I samband med 
reparation av läckan upptäcktes 3 stora sprickor och att takpappen är slut och behöver bytas. Läckan 
reparerades tillfälligt. Offerter från två takläggare har inkommit. Garantier är 5 år på arbete och 10 år på 
material. Arbetet sker under våren 2020. Mötet beslöt att godkänna en offert på 95.000 kr.

Luktproblemet - Arbetet fortsätter. Filmning av grunden pågår. Fläkten är upptrimmad. 
Det luktar något mindre nu. Fuktindikation på en plats i duschen.

FSMK-bladet - Kostnaden för utskick ökar ständigt. Mötet diskuterade olika sätt att minska kostnaden. 
Många medlemmars enda kontakt/information om och med FSMK är idag via det utskickade Bladet. 
Mötet uppdrog åt styrelsen att formulera och skicka ut brev/mail till medlemmarna där olika alternativ 
föreslås och medlemmarna får svara på hur de vill läsa Bladet.
Frågan tas upp på Årsmötet 2020.

Hamnen GREFAB – Inte mycket har gjorts åt elen på bryggorna eftersom det är väldigt dyrt. Grindarna 
fungerar dåligt. Taggarna för öppning uppdateras via GREFAB.

Säkerhet i Verkstaden - Mycket är gjort men allt är inte klart, återstår bl a lås till svarven och att
komplettera med en ny slipmaskin. 

COBOAT fungerar väldigt bra.(Det kostar inget att vara med i COBOAT.)

Arbetsdag - Information om arbetsuppgifter som bör genomföras.

Systematiskt brandskyddsarbete är obligatoriskt. Styrelsen utarbetar en instruktion. 

GDPR - Det har inte hänt något som behöver åtgärdas. 

Ekonomi - Kassören rapporterade ”att föreningen har en stabil ekonomi”.

Ska vi lämna Seglarförbundet? Frågan tas upp på Årsmötet 2020.

Medlemsfrågor - Vi under året fått 7 nya medlemmar.

Efter avslutat möte bjöd festkommittén på kaffe med dopp. 

// Sune Almqvist & Gun-Britt Andreasson

Referat från Höstmöte 2019
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Några ord om vår hamn (Björlanda Kile)
GREFAB
Det har väl inte hänt så mycket och kanske inte heller blir så mycket genomfört av våra problem med el 
på bryggorna, tekniska problem med grindar, bara för att nämna något lite av de bekymmer som finns.
Avgiftshöjningarna fortsätter dock ”utan problem” ett tag till…
Vi vet väl dessutom med säkerhet att det finns ett större antal lediga bryggplatser i hamnen. Har snart 
gränsen gått för vad det får kosta att ha båt kanske !?
Vi kan dessutom läsa att Grefab får hård kritik av Stadsrevisionen som ”funnit brister hos VD:ns och 
styrelsens uppföljning, kontroll och styrning av bolaget”.

COBOATS
Denna App fungerar mycket bra och det är glädjande att fler ansluter sig.
Det är dock många som ej anger sitt bryggplatsnummer – varför kan man fråga sig !?
Alla vi som är med i Coboats kan ju läsa om illa förtöjda båtar, vintertäckningar som blåser av och 
stölder etc. bara för att nämna några exempel.
Det kostar ju inte heller något att vara ansluten…….

BKH (Björlanda Kile Hamnförening)
Det har hänt och händer en hel del inom BKH, man inför ett nytt medlemsregister bara för att nämna 
något.
Det fungerar väl med föreningens arbete och ambitioner, det som fungerar mindre väl är att vi båtägare 
inte ställer upp tillräckligt på bevakning.
Hur svårt kan det vara ? Det är bara trevligt med lite socialt umgänge samtidigt som det med stor 
säkerhet gör nytta för en säkrare hamn med mindre stölder etc.

Båtsamverkan
Denna verksamhet fungerar mycket bra och vi får ju fortlöpande information vad som händer och 
kanske helst vad som inte händer.
Du själv kan bli bättre på att märka upp och dokumentera dina ägodelar, gärna med bilder. 
Bra att ha tillgång till om du skulle råka ut för något.

Du som är båtklubbsmedlem får många fördelar. Sjöassistans ingår 
redan i alla våra båtförsäkringar. Men nytt från april är att både 
allriskförsäkring och maskinförsäkring för motorer upp till 5 år ingår 
utan extra kostnad.

Och du kan tilläggsförsäkra motorer som är upp till 10 år gamla. 
Dessutom har vi infört ägarbonus som innebär att ett överskott går 
tillbaka till dig som är kund och båtlivet.

Besök www. svenskasjo.se och läs mer om alla dina förmåner som 
är möjliga tack vare att vi inte har några vanliga aktieägare. Vi ägs ju 
av båtägare!

Båtförsäkring på mina villkor
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AKTIVITETSLISTA FSMK
Våren-sommaren-samt del av hösten 2020

04 Februari (tisdag) Senioraktivitet Besök på Lars Lerin utställningen i Stenungsund
Anmälan till Royne Moberg tel. 0704/967210

07 Februari (fredag) Fredagsträff  kl: 19.oo.
18 Februari (tisdag) Senioraktivitet i klubbstugan kl: 11.oo.

Margareta o Dick Jimar berättar och visar bilder från en resa till 
Polen. Anmälan till Sune, tel: 0708/800802

03 Mars (tisdag) Senioraktivitet. Föredrag av Mats Berggren om Ostindiefararen i 
FSMK:s klubbstuga kl. 11.oo
Anmälan till Sune, tel: 0708/800802

06 Mars (fredag) Fredagsträff kl: 19.oo.
07 Mars (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan.
07 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 1:a mars!

17 Mars (tisdag) Senioraktivitet – Besök på Eggers med lunch kl. 14.oo OBS ! 
Efter lunchen blir det visning av hotellet.
Anmälan till: Mats Olsson, tel: 0703/108784

31 Mars (tisdag) Senioraktivitet Promenad över Göta Älvbron samt därefter 
Lunch. Kl. 11.oo Anmälan till: Mats Olsson, tel: 0703/108784

18 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 !

20 April (måndag) Ålandsresa med Borney – ring Borney tel: 0708/485248
25 April (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10.oo > 14.oo 
08 Maj (fredag) Fredagsträff kl: 19.oo.
20 Maj (onsdag) Vårfest tillsammans med BKSS i – mer info på årsmötet.
21 Maj (torsdag) Gökotta i BKSS klubbstuga kl. 07.oo – mer info på årsmötet. 

Hösten 2020
02 oktober (fredag) Fredagsträff i klubbstugan kl: 19.oo.
xx oktober (torsdag) Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan.
xx oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10.oo > 14.oo.

Fler aktiviteter:
Musikkvällar måndagar  kl. 18.00   
På måndagar kl. 18  Musik. just nu har vi en ukulelegrupp som fortsätter under året.   
Anna-Stina håller i detta. visor och annat, man spelar det man ”tycker om”. 
Kom och lyssna, kanske du blir intresserad av att medverka, det behöver inte heller vara 
Ukelele – andra instrument är lika välkomna !!

Senare aktiviteter under 2020 kommer i höstens FSMK-blad!


