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Ordförande har 
ordet 
  

Vi har väl även vad gäller 

innevarande år levt i sviterna av 

Covid 19 och mycket har ej blivit sig likt. 

Vi har fått ställa in olika slag av verksamheter etc. som 

naturligtvis får följder rent ekonomiskt. 

Lokaluthyrningen har även i år legat nere, även om vi har 

fått några bokningar…. 

Vi har endast haft några få styrelsemöten, men kanske vi nu 

snart kan återgå till mer normala förhållanden. 

 

Trots allt elände så har verksamheten rullat på och våra 

intäkter följer i stort sett budget.  

 

När dessa rader skrives 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 mycket bra sommar 

sammanfattningsvis 

 

På årsmötet i juni avhandlades sedvanliga frågor. 

 

Vad gäller klubbhuset så har vi av förklarliga skäl fortsatt 

legat lågt med de arbeten som skall genomföras. 

Dessa frågor kommer att tas upp så snart vi känner oss 

mogna. 

 

Vad gäller nya aktiviteter under innevarande höst så 

kommer vi fortsatt att ligga lågt.  

Samaktiviteter med BKSS vad gäller seniorträffar kan 

möjligen vara på gång igen? 

Det vi siktar på närmast är ju höstmöte och arbetsdag, om nu 

det är möjligt. 
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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 ur- och stölder av 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 tillräcklig samtidigt som Covid säkert 

påverkar antalet närvarande vid bevakning. 

Vi kan väl bara återigen påtala vikten av att vi går vakt, det 

är faktiskt ganska trevligt dessutom. 

BKH felanmäler ju allt som inträffar, men återkopplingen 

från Grefab är noll! 

Ett VD-byte är dessutom nära förestående inom Grefab! 

 

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 ses väl på höstmötet den 7 oktober? 
 

 

Sune Almkvist 

 
 

 

    

    

    

 

FSMK – vår klubbs historia           

Arendal – platsen där vår klubb bildades. 
I början av året kunde vi läsa en artikel i GP ”Två dagar” (den 13 februari 2021) där man skrev 

en hel del om Färjenäs. Efter det har man skrivit mer om Färjeläget etc. 

Då fick jag en tanke och idé, kan detta vara något att spinna vidare på inom vår klubb och dess 

historia. 

Kan vi kanske få till en senioraktivitet när Pandemin har gett med sig där vi möjligen tar en 

vandring i trakterna och tänker oss en ”Färjenäsfika”  på kaféet ”Flickorna på Färjenäs”. 

 

För de medlemmar som jobbar (och övriga) så kanske det kan bli en aktivitet i klubbhuset 

dessutom. 

 

År det några av er medlemmar som har kännedom om Färjenäs och tycker att detta kan var en 

bra idé så hör gärna av er till mig 

 

 

Ekonomisk rapport 2021 

 

Budgetförslaget för 2021 som 
beslutades på årsmötet med ett 
visst överskott kommer ser ut 
hålla i dagsläget. Uthyrningen av 
klubblokalen har kommit igång så 
smått, vi kommer även att nå 
målet med medlemsavgifter. 
Övriga intäkter och kostnader 
ligger i nivå med budget. Mer 
info på höstmötet. 

 Kassören 

Medlemsavgift 375 kr  

Skåp    400 kr  

Plusgiro         628609–0 
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Kan detta vara intressant och i så fall bli en  höst- eller våraktivitet !? 

 

Göteborg 2021-09-03 

 

Sune 

 
 

   

REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET FSMK 2021. 

21 personer deltog i mötet. 
Parentation hölls för våra medlemmar Bengt 
Åkerman, Thomas Eriksson och Sixten Thorin.   
 
Ekonomi 

2020 års ekonomirapport och 2021 års budget 
föredrogs och godkändes av mötet. 
Rapporter 
Aktivitetsbidrag är sökt för hösten 2020 (är 
utbetalt i februari 2021) 
Lokalbidrag är sökt för 2021 (är utbetalt i 
februari 2021) 
Fastigheten 
Huschefen har lagt ut information i FSMK-bladet 
om arbeten som skall/bör och har utförts på 
arbetsdagen. 
Luktproblemet i huset har blivit mycket bättre. 
Verkstaden - översynen av säkerheten i 
verkstaden har kommit en bra bit på väg. 
Vårt fina lackrum är färdigställt och blev mycket 
bra.  
En liten påminnelse om ”Sparbössan” där 
frivilliga bidrag kan lämnas. Ytterdörren”står ofta 
öppen” vad skall vi göra? Anslag med text hjälper 
dåligt, behöver vi verkligen installera ett larm 
”som låter” om dörren står öppen mer än en viss 
tid? 
Styrelsens arbete 
Systematiskt brandskyddsarbete som är ett 
lagkrav, arbetet är med anledning av pandemin 
ännu ej färdigställt. 
OVK-kontroll skall genomföras. 
Klubblokalen 
Som ni vet så är lokalen bokningsbar via 
hemsidan. Det finns även en egen kalender 

”under uthyrning”.Uthyrningen har med 
anledning av pandemin legat väldigt lågt. 
Medlemsfrågor  
Nyrekrytering är fortsatt en viktig punkt. 
Under året har vi hitintills välkomnat fem nya 
medlemmar. 
Båtsamverkan 
Fungerar bra. Många är anslutna till COBOAT.  
Hamnen 
Det händer inte så mycket med varken el eller 
bryggor men BKHs arbete fungerar väldigt bra 
med den nya styrelsen.  
Hemsidan 
Är i vissa delar omformad och uppdateras 
fortlöpande. Besök gärna hemsidan, där finns 
mycket information. 
Aktiviteter - Det blev endast en klubbaktivitet 
under 2020. 
Senioraktiviteter blev även det endast en 
aktivitet under 2020. 
Loppis blev tyvärr inställt både 2020 och 2021.   
Arbetsdag 17 april i år samlade trots pandemin 
ett antal medlemmar.  
 
Val av styrelse och funktionärer förrättades. 
 
Fastställande av avgifter för 2021  
Ingen förändring a medlems eller skåpavgifter. 
När det gäller hyra av lokalen, se Hemsidan. 
 
Övriga frågor 
Information om mötesdagar kommer att nå 
medlemmarna via mail och på hemsidan. 

 
Efter avslutat möte bjöd festkommittén på kaffe. 
 
//Sune Almqvist Gun-Britt Andreasson 
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Vårens arbetsdag den 17e april   

 

Lördagen den 17 april hade vi en lite annorlunda arbetsdag i klubbhuset. Den var inte officiellt annonserad, men 
22 personer kom och alla utförde som vanligt en massa bra nyttiga arbetsuppgifter. 

Vi började med en kopp kaffe och delade upp oss på olika uppdrag. En stor grupp tog sig an att måla ”hela 
baksidan”. Det var riktigt roligt att se så många på nästan samma ställe. Men- man hade förnuft nog att hålla sig 
på bra avstånd  från varandra. Några gjorde rent både inne och utomhus. Skräp kom till återvinningscentralen. 

Efter väl förrättat värv var det dags att avnjuta Gun-Britts och Britt-Maries goda ärtsoppa. Eftersom vädret var 
bra, behövde vi inte trängas inomhus. Vi satt ute med en tallrik, vissa fyllde den igen också. Kaffet smakade bra 
det med. 

Ett stort tack till alla som kom, och ingen skugga på dem som inte var där. 

Kenneth Svensson 
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Flamman, Vindö 32 - Vart tog hon vägen? 
 
Flamman byggdes 1976 på Vindövarvet, Orust, av anställda och Lennart Ericsson då Lennart arbetade 

där som konstruktör. 

Varvet prövade med färgade skrov men det finns bara en gul Vindö 32 

kvar, alla övriga Vindöbåtar är vita. 

Jag och min far (Georg Jimar) köpte Flamman av Lennart Ericsson på 

hösten 1976.  På 1990-talet lämnade min far sin andel i Flamman till 

mig som fortsatte att sköta om henne. 

Margareta (min fru) och jag fostrade 3 barn till vana vid båtlivet men 

till slut kommer den dag då man inser att var sak har sin tid. 

Hösten 2020 annonserades Flamman ut på Blocket och Scanboat. En 

del intressenter i Sverige och Europa dök upp men den verkliga 

entusiasten från ”Bernau bei Berlin” förstod vad han kunde bliva ägare till. 

Coronapandemin gjorde att han inte kunde komma till Sverige så han föreslog att vi gjorde klart 

affären via digitala medier. 

Jag sände över kontraktsförslaget och han sände över kontraktssumman i sin 

helhet för att inte missa affären men utan att ha sett Flamman i verkligheten. 

Erik (som han heter) och 2 kompisar skulle flyga upp till Påsken 2021 och segla 

hem Flamman men det satte pandemin stopp för. 

Det blev Kristiflygare-helgen istället, jag hämtade upp grabbarna på Landvetter 

och överlämnade båtnycklarna med uppmaningen att ta väl vara på henne, sedan en sightseeing 

genom Göteborg och ut till Björlanda Kile. 

Där fick de för första gången se Flamman som då hade en tysk 

flagga i aktern. 

Ett underbart överlämnande. 

Efter att de sovit ut i båten i Björlanda Kile så seglade de iväg 

på en 4-dygns seglats till orten Ueckermunde i Tyskland vid 

Stettinsjön nära polska gränsen där Flamman (S 104) nu har sin 

hemmahamn. 

Saknaden är stor men man lever på alla ljusa och ljuvliga minnen som alla finns kvar. 

FSMK-medlemmen 

Dick Jimar 
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Kappseglingar på SSFRAM under året 2021 

 
 

Av de planerade seglingar och festligheter på Framnäs har 2 kappseglingar genomförts; SM i 
Smaragd och SKBF Pokalseglingar. Pandemin har gjort att det inte blivit några fester, däremot 
har det ordnats med Poängpromenad och Framnäsbingo. Två mycket populära aktiviteter 
som kunnat genomföras trots pandemireglerna.  
 

SM i Smaragd seglades 13-15 aug i hårt väder. Av 9 deltävlingar kunde7 seglas. 

 

  
                        Glada SM-vinnare efter en hård kamp där  
                        segern inte var klar förrän efter sista seglingen. 
 
SKBF Pokalsegling  
Den 28 aug seglades det om Kosterpokalen. Efter en mycket blåsig vecka kom 3 båtar till start. 
Vann gjorde nr 38 Tuli med Gunnar Wiman vid rodret.  
Den 29 aug kom 5 båtar till start för att kämpa om det om Ägirskölden och Bertas kanna. 
Skölden vanns även i år av nr 22 Västan med Johan Falk vid rodret.  
Gunnar Wiman vann också Bertas Kanna som bästa båt under de två seglingsdagarna. 
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AKTIVITETSLISTA  -  FSMK 

Höst 2021/vår 2022 
 

 

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

09 Oktober (lördag) Arbetsdag i klubbstugan mellan kl: 10:00 - 14:oo                                                                                       

??      December        (????)  Fredagsträff, förstärkt med glögg etc – inget klart i nuläget, 
men vi hoppas att denna aktivitet går att genomföra ! 
 

År 2022 
xx       xxxxx            (lördag)             Årsmöte i klubbstugan kl: 15:oo (datum beslutas på 
höstmötet) 
 

Det blir som det ser ut i nuläget inga aktiviteter under hösten 2021 med anledning av Covid 19! 
 

BKSS/FSMK senioraktiviteter: ej heller här några aktiviteter av samma skäl ! 

  
OBS! Alla förändringar när det gäller kulturkväller, aktiviteter eller möten se 
hemsidan, www.fsmk.se 
 

 
 
 

Kallelse till Höstmötet torsdagen den 7 oktober 2021 Kl: 19:oo                                     

 

Förslag till dagordning 
 

Mötets öppnande Rapporter 
Val av ordförande att leda årsmötet Ekonomi 
Val av sekreterare för årsmötet Nya medlemmar 
Val av justeringsmän för årsmötet Medlemsfrågor 
Godkännande av kallelsen Övriga frågor  
Fastställande av dagordning Avslutning 
Föregående protokoll                               
    
Festkommittén bjuder på kaffe   

 

 

 

Hösten arbetsdag lördagen 9 oktober kl 10.00 

 

http://www.fsmk.se/
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Höstens arbetsdag på FSMK kommer att äga rum lördagen den 9:e oktober. Vi hoppas givetvis på 
anständigt väder, gärna utan ett ihållande regn. Vi har planerat att göra en ny uteplats på 
baksidan av klubbhuset. Målningsjobb finns alltid att göra för några. Även om huset är nästan 
färdigmålat är det alltid lite bättringsmålning. Kanske även fönsterbågar kan behöva svartmålas. 
Invändig städning, men också på utsidan kan behövas göras. Lite rester av den gamla uteplatsen 
kan säkert behöva få åka till ett bättre ställe. Vi har dessutom lite elarbeten som behöver göras. 
Har du de rätta kunskaperna, är du rätt person för att göra detta. 
Vi träffas klockan 10. Då startar vi med en fika och uppdelning av arbetsuppgifter. När vi tycker 
oss ha varit duktiga, avslutar vi dagen med lite god mat. Kan vi hoppas på den fantastiska 
ärtsoppan? 

Välkomna till denna gemensamma arbetsdag. Arbetskläder, verktyg är bra att ha. Har du en 
elektrisk skruvdragare är det en fördel. 
 

OBS! Om kanske även ni har ett äventyr eller historia att berätta liksom den ni läste om ”Flamman” på 

sid 5. Skicka in din berättelse, gärna med foton. Då kanske det blir ditt äventyr som vi alla kan läsa om i 

nästa nummer av ”FSMK-bladet”. 

 

Under våren och sommaren 2021 har vi nöjet att hälsa följande medlemmar 

hjärtligt välkomna i FSMK gemenskapen 

Johan Thorsén, Maxi 95: Lorelei (BK B115)  

Eva Lindberg, Forgus 31: Galanth (BK A86) 

Mats Törmark, Aphrodite 30: Oboy (BK Q7)   

Mikael Nilsson, Winga 87: Escapad (BK Q105) 

Peter Jensen, K6: Eva  

Samtidigt betonar vi att fler nya medlemmar behövs och uppmanar alla i klubben att sprida 
information om vår verksamhet, så att vi kan bli fler som umgås och hjälps åt. 

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

https://svenskasjo.se/

