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Ordförande har 
ordet 
Denna vinter har ju varit mild som 
vanligt så när på några veckor med 
ovanligt kallt väder.   
Lite onödigt fick vi dessutom lite snö 
(lappmögel)…..                                                                                    
När dessa rader skrives så är det betydligt ljusare och 
vårkänslorna är på väg.                                  
Någon Båtmässa blev det inte i år och det känns konsCgt.  
Nu ser vi fram emot en bra vår och sommar. 

Året som gick blev ju dessvärre eF ovanligt år med Covid 19 som 
innebar aF i stort seF all klubbverksamhet stannade av. 
Vi genomförde aF stort och kostsamt projekt med aF lägga ny 
papp på taket. 
Det blev två ”inofficiella” arbetsdagar som trots Covid samlade 
eF flertal medlemmar som uNörde en hel del jobb på behörigt 
avstånd från varandra. 
Under hösten togs varmluPspannan bort och pannrummet 
gjordes om Cll lackrum, deFa blev mycket lyckat. EF stort tack 
Cll samtliga som bidrog med deFa arbete.
Det finns fortsaF vissa projekt som ej har kunnat sluNöras tack 
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vare Pandemin, vi ser fram emot aF ta nya tag så snart det är 
möjligt. 

Det har dock under 
hela året varit väldigt 
mycket medlemmar i 
vårt klubbhus och vi 
känner väl inte Cll aF 
någon har drabbats av 
Covid.

Trots pandemin så 
blev det rekord med 
medlemsrekrytering, 
inte mindre än 16 nya medlemmar 
invaldes under 2020. Som allCd så har det 

ju även varit medlemmar som lämnat oss av olika skäl.

Vad gäller hamnen så har det väl inte hänt så mycket under 
vintern. 
Inom BKH blir det 50-års jubileum med förhoppningsvis något 
firande under hösten 2021. 
Bevakningslistan är i skrivande stund ej klar. 
Årsmöte i BKH planeras aF ske på något säF i juni månad. 
I kommande Roderblad skrivs det en hel del om Björlanda Kile 
och Grefab!
Det skall väl Clläggas aF arbetet inom BKH fungerar mycket väl 
under Anders T:s ledning.
Båtsamverkan, stölder och inbroF har fortsaF under vintern 
såväl i Björlanda Kile som på andra håll i vårt område. 
Vad gäller Grefab så händer väl inte så mycket, det är en hel del 
som står på önskelistan… 

Inom klubben ser vi fram emot 2021 och aF vi kan återuppta en 
del av alla akCviteter. 
Någon loppis blir det inte heller - under våren i alla fall. 
Medlemsrekrytering arbetar vi vidare med. 
Uthyrning av vår fina klubblokal ligger av kända skäl lågt för 
närvarande…. 
SeniorakCviteterna Cllsammans med BKSS ligger lågt i nuläget 
av samma skäl… 

Årsmötet framflyFas Cll första halvan av juni, om det nu är 
möjligt – kanske utomhus. 
Det ser väl inte heller ut som aF det blir någon ePerföljande 
fest.

Sune Almkvist

2

Ekonomisk rapport 2020 

I budget för 2020 
som antogs på 
förra årsmötet 
var det 
förväntade 
resultatet eF 
underskoF på ca 
82.000 kr. Det 
stora underskoFet var eF resultat 
av aF vi var tvungna aF göra eF 
stort underhållsarbete på taket 
och byta ut all takpapp. Den 
gamla pappen hade tjänat ut och 
hade börjat aF läcka. Resultatet 
för 2020 blev glädjande nog 
betydligt bäFre och stannade på 
drygt – 32.000 kr. 
Lokaluthyrningen gick bra trots eF 
flertal avbokningar under hösten 
pga Corona. Vi ansökte om eF 
särskilt pandemi bidrag som också 
blev beviljat. Vi fick dessutom 
utökat akCvitets- och lokalbidrag.  
Fastställt resultat för 2020 och 
förslag på budget för 2021 
kommer aF presenteras på 
årsmötet. Styrelsen föreslår 
oförändrade avgiPer för 2021. 
Thomas Wiborg
Kassör 

 Medlemsavgift 375 kr  

Skåp    400 kr 

Stort skåp  450 kr 

Nyckel  200 kr 

Plusgiro          628609-0 
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FSMK – vår klubbs historia 

Vår klubb bildades ju år 1933 och har alltså verkat under en 
ansenlig Cd. 

För eF litet tag sedan blev jag uppringd av Gerhard Olsson med 
anledning av problem med avloppsbrunnen och dess pump, han 
undrade om vi möjligen hade några handlingar från när 
avloppet Cll våra fasCgheter kom Cll på 1990-talet. 
Anledningen Cll deFa är aF BKSS, FSMK samt Grefab skall dela 

på uppkomna kostnader, i deFa läge säger Grefab nej! 

Det var ju en bra fråga som jag ej hade något svar på, nåväl jag tog en tur Cll klubbhuset Cdigt en 
söndagsmorgon för aF kolla igenom de handlingar som finns. 
EPer en del letande fann jag fakCskt handlingar om vårt avlopp från den Cden. 

En större fundering vid genomgång (lite hasCg sådan) är aF det i vårt klubbhus ligger en stor mängd 
material från gångna Cder som är mycket intressant. 
Det är kanske inte bra aF allt deFa material ligger på det viset. 

Min tanke och idé är aF vi när Covid 19 har geF med sig, kanske bilda en liten ”studiecirkel” med 
intresserade medlemmar som kan en del om klubben och dess historia för aF gå igenom allt material. 

Kanske skall vi bringa lite ordning i allt material och sörja för aF vi kan säkerställa alla dokument och 
bevara deFa inför framCden. 

Det är ju dessutom så aF klubben firar 90-års jubileum år 2023, kanske vi även kan finna intressant 
material och få ihop något Cll en jubileumsskriP. 

Ni som läser dessa rader och kan vara intresserade aF deltaga, hör gärna av er Cll mig så får vi se hur vi 
kan gå vidare. 

Göteborg 2021-03-11 

Sune 

    

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2020 

Möten 2020: Årsmöte 7/3, höstmöte 8/10, 
dessutom har styrelsen avhållit endast tre 
möten såsom: budgetmöte, styrelsemöten 
samt övriga möten under verksamhetsåret.

Det fanns vid årets slut 116  medlemmar i 
klubben, totalt 182 st inklusive 
familjemedlemmar. 

Med anledning av Covid 19 har styrelsen 
dessutom fått information med mera via mail 
under året. 

Rekrytering av nya medlemmar (16 st) blev 
rekord under år 2020, naturligtvis har även 
några medlemmar lämnat oss under året.
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Kurser och aktiviteter: Det blev endast en 
temakväll under hela året och inga 
senioraktiviteter tillsammans med BKSS 
kunde genomföras under verksamhetsåret!
En VHF-kurs genomfördes våren 2020 under 
Kenneth S ledning.

Loppmarknad: Av känd anledning kunde 
inte denna traditionella aktivitet genomföras! 

FSMK-bladet: Under 2020 har bladet 
utgivits med två nummer, ett tack till samtliga 
som bidragit med material etc. Ett stort tack 
till  Johan Rydmark 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 
2020, därför har priserna: ”Fritzarn:s pokal” 
samt ”Gunnar Eka:s” pris ej heller utdelats 
under året.
  
Arbetsdagarna: Med anledning av Covid 19 
blev det två inofficiella arbetsdagar som 
samlade ett antal medlemmar som med säkra 
avstånd fick en hel del ufört.
Under hösten 2020 har vårt pannrum röjts ur 
och vi har nu fått ett mycket fint lackrum, ett 

stort tack till samtliga som har bidragit till 
detta.
Under året har vi dessutom lagt ny takpapp 
på klubbhusets tak, detta skedde med externt 
företag, men en hel del förberedande arbete 
gjordes av medlemmar, ett tack för denna 
insats.
 
Kulturkvällarna: Det har inte förekommit 
några aktiviteter med anledning av Covid 19!          

Festkommittén: Under 2020 blev det endast 
en fest efter årsmötet i mars månad, ett tack 
för denna insats.

Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack 
till alla de medlemmar som på olika sätt 
bidragit i klubbens arbete under året med 
Covid 19 och allt vad det har inneburit.

Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & 
MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed 
verksamhetsberättelsen.

GÖTEBORG i januari 2021-02-28

STYRELSEN 

Höstens arbetsdag och förändring 
av pannrummet 

Lördagen den 10 oktober hade vi en 
informell arbetsdag. De som kände 
sig manade, 11 stycken, gjorde en god 
insats. Enligt vår ”nya ritual” inledde 
vi med en fika, då vi fördelade dagens 
arbetsuppgiPer. Det 
Cllverkades eF flyFbart 
bord Cll den nya sågen i 
verkstaden och vi 
påbörjade arbetet med aF 
förändra det gamla 
pannrummet Cll vårt nya 

lack och målningsrum. All gammal brännolja 
skulle tömmas ur 
tanken, och 
pannan forslas ut 
ur rummet. 
Dessutom blev det 
städat och putsat 
både inne och ute. 
Som avslutning på 
dagen avnjöt vi 
den goda 

ärtsoppan, som våra fantasCska 
damer gjort. EF stort tack Cll alla 
som kom.  
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I det gamla pannrummet 
har väggar och tak lagats, 
spacklats och målats. Ny 

värme och belysning har 
kommit in i rummet. 
Golvet har rengjorts, och 
behandlats med 
dammbindning. Nya 
bänkar med plats för 
behandlade detaljer är 
uppsaFa ePer väggarna. 
Hyllor för förvaring av 

prylar är också uppsaFa.  

EF stort tack Cll Hans och Nils Sahlqvist, 
Benny”Tigersågen” Ljungholm och 
Kenneth Svensson för uNört arbete. EF 
speciellt tack Cll Berne Forsgren, som 
ordnade en massa färg Cll deFa jobb. Jag 
har säkert glömt någon eller några. Även 
ni ska ha eF stort tack. 

 

Uthyrningen 2020 

Årets resultat av lokaluthyrningen har gåF över all förväntan. Trots aF vi, som alla andra 
föreningar har drabbats av Coronapandemin. 

Tyvärr blev eF stort antal bokade uthyrningsCllfällen inställda.  Hade dessa också genomförts 
hade resultatet blivit än bäFre, men deFa måste vi ha all respekt för. Några har nog bara skjuCt 
upp sina festligheter Cll eF senare Cllfälle. 

FSMK tackar alla som har hyrt vår lokal, och påminner aF du som medlem, har möjligheten aF 
hyra vår lokal Cll eF rikCgt bra pris. Ta kontakt med Kenneth Svensson, eller gå in på vår hemsida 
för aF boka. 

Vårens arbetsdag 

Vårens (frivilliga) arbetsdag är fastlagd Cll den 17 april. Vi träffas klockan 10.00 och inleder med 
en fika. Då kan vi också fördela de arbeten vi vill uNöra. I god Cd före 14.00 brukar belöningen bli 
en god och stärkande ärtsoppa. Får vi anständigt väder finns det allCd målningsarbete på 
utsidan aF uNöra. På eF Corona säkert säF. AF städa runt och inne i huset är ju återkommande 
sysslor. Vi hoppas aF kunna sluNöra montering av venClaCons intagen i fasaden. 
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Alla är välkomna Cll arbetsdagen. Tänk på aF hålla de avstånd vi ska göra för aF inte bli drabbad 
av Pandemin.  
Den som känner sig det minsta orolig för Covid 19 skall givetvis ej komma! 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se 
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Referat från Höstmöte 2020 

11 personer deltog i mötet. 

På grund av Covid-19 har tyvärr flertalet 
planerade akCviteter fåF ställas in. DeFa 
gäller även seniorakCviteter Cllsammans 
med BKSS. 

En inofficiell Arbetsdag genomfördes likaså 
en VHF-kurs. 

Rapporter 

Vi har fåF en extra utbetalning på 
AkCvitetsbidraget från IOFF. IOFF har 
meddelat aF höstens bidrag blir som 
budgeterat.  

Brandskyddsarbete pågår. UppgiPerna är 
genomförda men ännu inte godkända. 

Arbetet med luktproblemet fortsäFer. Nya 
venCler är insaFa. Inga klagomål på dålig 
lukt har inkommit. OVK-besiktning skall 
genomföras. 

BHK har ökat siF medlemsantal. Vi har eF 
mycket bra samarbete.  

Coboats – en mycket bra och kostnadsfri 
app aF ladda upp i telefonen. I Björlanda 
finns det 450 medlemmar. Vem som helst 
kan skriva meddelanden.  

Ekonomi 
Kassören meddelade aF ekonomin är stabil. 
Årets underskoF ser ut aF bli lägre än 
budgeterat. 

Nya medlemmar 
Vi har under året fåF 12 nya medlemmar. 
Dessvärre har några medlemmar lämnat 
klubben. 

Övriga frågor 
På grund av Covid-19 måste akCviteter 
planeras in ePerhand. 
InformaCon läggs ut på hemsidan och via 
mail. 

EPer avslutat möte bjöd festkommiFé på 
kaffe med dopp. 

Sune Almqvist/Gun-Bri: Andreasson 

https://svenskasjo.se/
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    AKTIVITETSLISTA  -  FSMK        
   Våren-sommaren samt del av hösten 2021 

17 April (lördag) Frivillig arbetsdag i klubbstugan kl 10.00 - 14.00  
9 Juni (onsdag) Årsmöte i klubbstugan kl: 18.00, OBS onsdagskväll! 

Hösten 2021 
07 oktober (torsdag) Höstmöte kl. 19.00 i klubbstugan. 
09 oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl 10.00 - 14.00. 

AkCviteter: 
Med anledning av Covid 19 så arrangeras inga övriga akCviteter under våren/sommaren 2021 
(som t ex. musikkvällarna och seniorträffarna Cllsammans med BKSS). 
Beroende på utvecklingen så finns det tankar och idéer för aF komma igång med vissa 
akCviteter/Cllställningar under hösten 2021. 
InformaCon kommer aF gå ut Cll alla medlemmar så snart det händer något. 
Se även vår hemsida. 
Adressen Cll vår hemsida är, www.fsmk.se 
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 Seglingar o Festligheter på Framnäs   

15 maj  Vårsegling K 6  
12 maj  Framnäsvalsen                                           
 5 juni Räkrundan                                                 
13-15 aug  Smaragd SM      
28-29 aug KräPköret/Pokalseglingar SKBF               
3-5 sept Robline Skagen Race 

25 juni Midsommarfest 
 7 augusC VaFenfest 
28 augusC KräPskiva 

ReservaCon för ev förändringar se Frams hemsida, ssfram.com 

http://www.fsmk.se
http://ssfram.com
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Kallelse till ÅRSMÖTE onsdagen den 9 juni 2021 Kl 18.00                                     

Förslag Xll dagordning 
Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare 
Val av ordförande aY 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 funkXonärer  
Fastställande av dagordning Val av valberedning 
Ekonomirapporter Fastställande av budget och avgi[er för 2021 
Övriga protokoll och rapporter Medlemsfrågor                               
VerksamhetsberäYelse för 2020 Mötesdagar för 2021   
RevisionsberäYelsen för 2020 Övriga frågor 
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Avslutning 

Festkommi.én bjuder på kaffe  
OBS! AY årsmötet denna gång avhålles på en onsdag kl: 18.00 
Möjligen kommer mötet aY avhållas utomhus?        
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Under hösten/vintern 2020/21 har vi nöjet att hälsa följande nya 
medlemmar hjärtligt välkomna i gemenskapen 

Bo Andersson med båt: Tressord 26 och namnet Peggy 

Ramazan Görgulu med båt: Albin Cirrus 78 och namnet Lisis 

Johannes Weiberg med båt: K 6 och namnet BriF 

Kurt Bokås med båt: IW 25 Fishing och namnet Lillan 

Berne Forsgren med båt: Bavaria 31 Cruiser och namnet Friday 

Hans Eklund med båt: Nimbus 26 och namnet Selma 

Marcus VallenCn med båt: Maxi 68 och namnet ? 

Tomas Sundbäck med båt: Beneteau 42 Trawler och namnet Thats Life 

Magnus Rygaard med båt: Maxi 100 och namnet Louise 

Bengt Hellqvist med båt: Monark 670 GTX och namnet Amalia 

Roger Johansson med båt: Nimbus 2600 och namnet Cherie 

Sam9digt betonar vi återigen a. fler nya medlemmar behövs och uppmanar oss alla i 
klubben a. sprida informa9on om vår verksamhet för a. om möjligt öka medlemsantalet… 
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