
Ordföranden har ordet!
Innevarande år har väl inte riktigt blivit sig likt !

I början av innevarande år fick vi ju Covid 19 som har inneburit många och nödvändiga förändringar 
även i vår klubbverksamhet.
Vi har fått ställa in olika slag av verksamheter etc. som naturligtvis får följder rent ekonomiskt.
Lokaluthyrningen har även drabbats av återbud.
Styrelsemöten har det inte varit tal om så här långt, men kanske att vi ser en något positiv trend nu.

Trots allt elände så har verksamheten rullat på och våra intäkter följer i stort sett budget.
På kostnadssidan har vi ju haft omläggning av tak med en stor 
utgiftspost, men trots det så är kostnaderna i alla fall så här långt 
på en rimlig nivå ! 

När dessa rader skrives så är vi inne i början av september och 
det är fortfarande sommarlikt, men dessvärre närmar sig 
båtsäsongen sitt slut.

Vi kan väl konstatera att det blev en bra sommar även om våren 
och försommaren var blåsig och kall. Som alltid så tycker man 
kanske att båtlivet kunde vara ännu mer…
Det har ju dessutom varit lite begränsat tack var Covid 19.

På årsmötet i mars avhandlades sedvanliga frågor.
Johan Rydmark valdes in i styrelsen.

Vad gäller klubbhuset så har det inte hänt så mycket av förklarliga skäl vad gäller: fuktproblem, OVK-
besiktning samt systematiskt brandskyddsarbete.
Dessa frågor kommer att tas upp så snart vi känner oss mogna.

fortsätter på nästa sida.
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Med anledning av Covid 19 så bör vi placera oss under mötet med så stora avstånd som är 
möjligt !!
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Under våren/sommaren 2020 har vi nöjet att hälsa följande nya medlemmar hjärtligt 
välkomna i gemenskapen
Sebastian Hansson med båt: Fjord 26 och namnet Champagne
Thomas Eriksson med båt: Maxi 77 och namnet Maria
Agnes Simon med båt: Polca 28 och namnet Våran
Franklin Moreno med båt: Fjord 27 och namnet Satina
Heivo Salumäe med båt: Motorbåt och namnet ?

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

Budgetförslaget för 2020 som 
beslutades på årsmötet med 
ett underskott på ca 80.000 kr 
kommer sannolikt att bli något 
lägre. Som vi skrivit om tidigare 
beror underskottet på att vi har 
gjort ett stort underhåll på taket 
vilket nu är klart. Vi ligger i fas 
med intäkter och övriga 
kostnader håller vi ner där det 
är möjligt. Mer info på 
höstmötet.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgift 375 kr
Skåp 400 kr

Ekonomisk rapport september 2020

Aktivitet för de som har dagen ledig.
I år har det inte varit läge att göra en ångbåtsutflykt på den vackra sjön Mjörn.
Men, kan vi hoppas på en vår nästa år – 2021 med mindre risker med att umgås på ett mera normalt 
sätt?

Vi undersöker möjligheten att få göra en utfärd till Alingsås, för att kunna åka med den 115 år gamla 
ångbåten S/S Herbert. En fantastisk upplevelse att uppleva en äkta ångbåt, med originalmaskinen 
kvar ombord. Och få känna doften av stenkolsrök. Vi kommer att göra en cirka tre timmar lång färd, 
dels en bit på Säveån, och dessutom få uppleva Mjörn. Det finns plats för 25 personer ombord, 
förutom besättning givetvis.

www.fsmk.se

fortsättning Ordföranden har ordet

Vad gäller nya aktiviteter under innevarande höst så kommer vi att ligga lågt. 
Detta gäller även samaktiviteter med BKSS vad gäller seniorträffar.
Det vi siktar på närmast är ju höstmöte och arbetsdag, om nu det är möjligt.

Båtsamverkan fungerar fortsatt där vi får fortlöpande rapporter och genom Coboats kommer det 
dessutom information om händelser i hamnen etc. vilket är mycket bra. Även i år har det skett inbrott 
och stölder ur båtar etc.
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 tillräckligt!

Vi kan väl bara återigen påtala vikten av att vi går vakt, det är faktiskt ganska trevligt dessutom.
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.
Vi har dock under året blivit fler medlemmar och det är mycket positivt…

Vi se väl på höstmötet den 8 oktober !? Vi hoppas på att det blir så…

// Sune

Referat från Årsmöte 2020
18 personer deltog i mötet.

Ekonomi
2019 års ekonomirapport och 2020 års budget godkändes av mötet.

Rapporter
Aktivitetsbidrag – är sökt för hösten 2019 (är utbetalt i februari 2020)
Lokalbidrag är ännu ej sökt för 2019 (att utbetalas under 2020)
”Luktproblem” i huset. Problemet har minskat efter insättande av en nya ventiler. Arbetet 
fortsätter och kommer att intensifieras när vädret så tillåter.
Säkerheten i verkstaden har höjts under 2019, det återstår vissa åtgärder.
Mötet biföll inköp av en Bordssåg.

Styrelsens arbete med Systematiskt brandskyddsarbete som är ett lagkrav pågår.
Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är det krav på att upprätta en skriftlig redogörelse för 
brandskydd. Instruktioner är under utarbetande.

Medlemsfrågor – nyrekrytering är fortsatt en viktig punkt.

Klubblokalen är bokningsbar via hemsidan med en egen kalender under ”uthyrning”.
Genom Lilian och Kenneth hade vi under 2019 återigen en bra uthyrning!
En uppmaning till samtliga medlemmar är att vi gärna hyr ut lokalen.

Verkstaden - Översynen av säkerheten i vår verkstad har kommit en bra bit på väg.
”Sparbössan” som finns uppsatt där frivilliga bidrag kan lämnas har tömts och den innehöll 350 
kr. 

Båtsamverkan – Fungerar bra. Många är anslutna till Coboats. 

Hamnen – Det händer inte så mycket med varken el eller bryggor. 

BKH – Arbetet fungerar väldigt bra med den nya styrelsen. 

Hemsidan- har i vissa delar omformats och uppdateras fortlöpande. 
Besök gärna hemsidan, där finns mycket information – inte minst kalendern som 
förhoppningsvis är uppdaterad!

Val av styrelse och funktionärer förrättades.
Johan Rydmark invaldes som suppleant i styrelsen

Fastställande av avgifter för 2020 – Ingen förändring av medlems- och skåpavgifter.
Lokalhyra: se Hemsidan.

forsätter på nästa sida

Medlemmar som gått ur tiden

Sixten Thorin som blev medlem hos 
oss år 2016 lämnade oss 2020-05-27 
efter en tids sjukdom, han blev 68 år 
och skulle fylla 69 år inom kort.                                                                                                       
Vi har väl inte sett Sixten så mycket i 
vår klubbverksamhet, men han och 
Carita har ju en Najad 34 med namnet 
Malia II på brygga A, plats 43.
Vår mångårige medlem Bengt Molin 
har lämnat oss 2020-06-30 och blev 87 
år.

Ett stort tack till Bengt som under 
många år gjort stora insatser för vår 
klubb.

Från klubben framför vi vår beklagan 
och håller en tyst minut vid kommande 
höstmöte.
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Arbetsdag våren 2020

Coronapandemin ställde till det för hela landet med rekommendationer för personlig säkerhet och 
deltagande i olika sammankomster. FSMK följer naturligtvis myndighetens olika rekommendationer 
och ställde in den officiella arbetsdagen.
Den 25 april genomfördes dock en inofficiell arbetsdag med färre deltagare och goda avstånd.

Ett viktigt arbete som gjordes var att ta bort en skorsten i fikarummet. Nästa skorsten, från 
oljepannan togs bort några veckor senare. Dessa jobb var nödvändiga för att takpappen skulle ju 
bytas senare. Tack till Sune som både ordnade och körde ställning, så att jobben med skorstenar 
skulle ske på ett säkert sätt. Förutom detta blev det städat både i verkstad och övriga utrymmen.
I det vackra vädret genomfördes en hel del arbeten både inom- som utomhus och Lunchsoppan 
intogs utomhus. 

Stort tack till de som trotsade Covid-19 och ställde upp på denna inofficiella arbetsdag!

fortsättning av Refereat från Årsmöte 2020

Medlemsfrågor - Mötet var eniga om att arbeta för ett ökat medlemsantal i klubben. 
Kostnaden för utskick av Färjenäsbladet diskuterades. Mötet beslöt att behålla nuvarande 
upplägg.

Övriga frågor
Kappseglingsklubbens vara eller inte vara diskuterade eftersom kostnaden för att vara med i 
ett seglarförbund vida överstiger medlemsavgiften. Mötet uppdrog till styrelsen att avgöra 
eventuellt medlemskap i något förbund.
Tommy Sandström avtackades efter ett långt och förtjänstfullt arbete i styrelsen och med 
FSMK Bladet. 

Efter avslutat möte bjöd festkommittén på kaffe.

Uthyrning av vår lokal.
Året har gått bra, även med hänsyn taget till hälsosituationen. I år har vi, fram till nu, haft 5 möten eller 
sammankomster. En konfirmation, men hemma hos Patrik Back. Han hyrde/lånade bord och stolar. Tack 
för den inkomsten. Sju tillfällen med så olika aktiviteter som minnesstund, namngivning, födelsedags-
kalas och ett bröllop. Bröllopet som ägde rum var för ett par av våra yngre, nya medlemmar. Grattis 
Sebastian och Karoline. De hade lagt ner ett jättejobb på att förvandla vår lokal till en riktig festsal.

Tyvärr har det blivit några avbokningar också. Två födelsedagskalas och ett bröllop har blivit inställda. 
Detta har vi full förståelse för i dagens situation. Men än är inte året till ända, så vi kan fortfarande få in 
lokalbokningar. Vi kommer nog inte upp till förra årets resultat, men en god bit på väg.

// Kenneth och Lilian
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Kappsegling på Framnäs, lördagen den 29:e augusti
Av sju annonserade kappseglingar på Framnäs har på grund av Coronan och dess restriktioner endast 
två genomförts.

Svenska Kosterbåtsförbundet SKBF Göteborg har i år 90-årsjubiléum och det har firats lite extra på 
Framnäs i samband med att det seglats om Ägirskölden och Kosterpokalen. Seglingarna den 22-23 aug 
fick på grund av för mycket vind flyttas fram till 29-30 aug.  
Eftersom flytten av seglingarna bestämdes på rorsmansmötet och alla deltagare var samlade firade vi 
90-års jubiléum som bestämt med räksmörgås och hurrarop för SKBF den 22 aug.

  

Sju stycken K6-or deltog seglingarna.
Lördagen den 29aug, blåste det 7-9 m/s från NO, seglades Ärgirskölden. En bankappsegling med tre 
starter om tre varv. Banan var mycket publikvänligt lagd utanför Framnäs. 

På söndagen, växlande 2-4 m/s den 30 seglades Kosterpokalen, en skärgårdsbana. ca 12 distanser, 
Björkö runt.

Start och en mycket spännande målgång vid Framnäs tribun. I seglingen ingick också Kräftköret.

Johan Falk och sonen Daniel i nr 22 Västan vann 
storslam; Ägirskölden, Kosterpokalen och 
Kräftköret. De vann även Bertas Kanna som går 
till den båt som vunnit Ägirskölden och 
Kosterpokalen. 

Helge Lundgren, en gammal Färjenäsare har sålt sin båt RAMMEN 
Här lämnar Helge Framnäs för överfart till Öckerö där båten kommer att överlämnas till näste ägare.

SSF 21 RAMMEN, en Vagabond 31, med 46,5 kvm segel har seglats 2 gånger jorden runt 
av Per-Olov Jansson som seglade ensam. 
Första gången under åren 1996-1998, andra gången under åren 2002-2003. 

Midsommar 2020
Vi var ett antal Färjenäsmedlemmar som hade tagit oss ut till SS Fram och Framnäs för att fira 
midsommar.

Med anledning av Corona så blev det inte något traditionellt firande.
Man umgicks, åt och drack på olika platser utomhus och med säkra avstånd.

Vädret var helt ok., men ”som vanligt” på midsommarafton så kom det även i år lite regn precis lagom 
till när många skulle äta och må gott.

Det varade dock inte så länge och kvällen blev sedan fin.

Vi tackar för gemenskapen denna midsommar och ser redan fram mot nästa år!

// Sune
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Kräftköret. De vann även Bertas Kanna som går 
till den båt som vunnit Ägirskölden och 
Kosterpokalen. 

Helge Lundgren, en gammal Färjenäsare har sålt sin båt RAMMEN 
Här lämnar Helge Framnäs för överfart till Öckerö där båten kommer att överlämnas till näste ägare.

SSF 21 RAMMEN, en Vagabond 31, med 46,5 kvm segel har seglats 2 gånger jorden runt 
av Per-Olov Jansson som seglade ensam. 
Första gången under åren 1996-1998, andra gången under åren 2002-2003. 

Midsommar 2020
Vi var ett antal Färjenäsmedlemmar som hade tagit oss ut till SS Fram och Framnäs för att fira 
midsommar.

Med anledning av Corona så blev det inte något traditionellt firande.
Man umgicks, åt och drack på olika platser utomhus och med säkra avstånd.

Vädret var helt ok., men ”som vanligt” på midsommarafton så kom det även i år lite regn precis lagom 
till när många skulle äta och må gott.

Det varade dock inte så länge och kvällen blev sedan fin.

Vi tackar för gemenskapen denna midsommar och ser redan fram mot nästa år!

// Sune



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!

AKTIVITETSLISTA FSMK
Hösten 2020

08 Oktober (torsdag) Höstmöte i klubbstugan kl: 19:oo
10 Oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan mellan kl: 10:00 > 14:oo                                                                                      
04 December (fredag) Fredagsträff, förstärkt med glögg etc – inget klart i nuläget, men 

  vi hoppas att denna aktivitet går att genomföra !

2021
xx xxxxxx (lördag) Årsmöte i klubbstugan kl: 19:oo (datum beslutas på höstmötet)

Det blir som det ser ut i nuläget inga aktiviteter under hösten 2019 med anledning av  Covid 19 !

*) - BKSS/FSMK senioraktiviteter: ej heller här några aktiviteter av samma skäl !
 
Kulturkvällar    
Musikkvällarna med ukulelegänget kommer av olika skäl, inte minst med anledning av Covid 19 att ta en 
paus under hösten 2020.

Om det blir något på det nya året så kommer vi ut med information.

Är det någon ny som har intresse så hör av er till någon i styrelsen så skall vi vidarebefordra det till rätt 
person. 

Senioraktiviter
Med anledning av Covid 19 så finns det i nuläget inga senioraktiviteter planerade för hösten 
2020.
Det finns dock vissa tankar, om vi finner möjlighet att arrangera någon typ av aktivitet så 
återkommer vi med mail till medlemmarna.
Vi har en fortsatt dialog mellan BKSS och FSMK för att se om det är möjligt att hitta på något 
som inte äventyrar säkerheten vad gäller Covid 19.

// Mats / Sune

Båtförsäkring på mina villkor


