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Ordförande 
har ordet 
  
Ordförande har ordet 

Denna vinter har ju i stort sett 
varit mild så när som på några 
veckor med temperaturer under strecket och även i vinter fick vi 
snö vid flera tillfällen, vilket kan tyckas vara rätt onödigt. 
Och tyvärr, även i år uteblev starten för säsongen då båtmässan 
blev inställd. I skrivande stund har våren tittat fram bakom 
husknuten med ljusare dagar och högre temperaturer. Vi 
båtägare är ju ett positivt släkte och även detta år är vi helt 
övertygade att säsongen blir den bästa på länge. 
  
2021 blev ännu ett ovanligt år med fortsatta Covid-restriktioner, 
det innebar i stort sett att all klubbverksamhet stannade av men 
trots detta arrangerades två” inofficiella” arbetsdagar som trots 
”Coviden”, samlade ett flertal medlemmar. Det blev en hel del 
jobb utfört med behörigt avstånd från varandra. 
Det finns fortsatt vissa projekt som ej har kunnat slutföras, vi ser 
fram emot att ta nya tag med dem under detta verksamhetsår. 
  
En positiv effekt under året är att klubbhuset har varit välbesökt 
av oss medlemmar, det har nästan alltid varit någon där för att 
slipa, lacka eller fika. En trend som vi hoppas skall bestå även i år. 
Trots (eller p.g.a.) pandemin så har vi fått en hel del nya 
medlemmar under verksamhetsåret men något färre än under 
2020 men av olika skäl är det fler som lämnar klubben. 
  
I vår hamn så har det som vanligt inte hänt så mycket under 
vintern. Trots båtsamverkan har stölder och inbrott fortsatt 
under vintern såväl i Björlanda Kile som i andra hamnar. 
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Vad gäller Grefab så händer väl fortsatt inte så 
mycket, det är en hel del som står på 
önskelistan! 
  
För BKH planeras årsmötet att bli av under juni 
månad och det uteblivna 50-årsfirandet 
kommer troligen att ske under året. En ny 
bevakningslista för säsongen är under arbete. 
Vi ser att arbetet i föreningen fungerar fortsatt 
mycket väl under Anders Torwalds ledning. 
  
Inom klubben ser vi fram emot 2022, ett år där 
vi hoppas kunna vara tillbaka i de gamla 
hjulspår som innan ”Coviden” och först ut är 
vår välbesökta loppis, så glöm inte att boka den 
7e maj! 
 

Medlemsrekrytering jobbar vi vidare med och 
självklart uthyrningen av vår fina klubblokal, vilket 
vi redan märker av ett ökat intresse. 
Senioraktiviteterna tillsammans med BKSS börjar 
att så smått komma i gång igen. 
  
Årsmötet framflyttas även i år och det blir den 7 
juni (onsdag). Någon traditionsenlig efterföljande 
fest blir det inte. 
  
Nu går vi in i kommande säsong med positiva 
förhoppningar om att klubbverksamheten kan 
komma in i normala förhållanden igen. Vi ser fram 
emot att: aktiviteter, klubbkvällar, kurser samt 
senioraktiviteter skall bli som före Pandemin. 
 

Sune Almkvist 

 

Ekonomisk rapport 2021 

Resultatet för verksamhetsåret 2021 blev mycket positivt. Intäkterna var högre och kostnaderna lägre än 
förväntat. Medlems- och skåpsavgifter ligger på en förväntad nivå och utgör en hörnsten av klubbens 
ekonomi. Pga pandemin var bokningen av klubblokalen låg under våren men blev mycket bra under hösten. I 
slutet av året fick vi möjlighet att söka ett pandemibidrag. Efter en krånglig administrativ och tidsödande 
ansökningsprocess fick vi ett mindre bidrag beviljat. Dessutom, utan vår medverkan, kunde vi glädjas över att 
ett extra lokalbidrag utbetalades i slutet av året. Under 2021 bytte vi försäkringsbolag och kunde då pressa 
kostnaden avsevärt. Som jag beskrev i början så blev det ekonomiska resultatet för 2021 mycket bra. 
Fastställt resultat för 2021 och förslag på budget för 2022 kommer att presenteras på årsmötet. Styrelsen 
föreslår oförändrade avgifter för 2022. 

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet då jag efter 26 år lämnar uppdraget som kassör i FSMK. 

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

Thomas Wiborg 

Kassör   
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2021. 
  
Möten 2021: Årsmöte 9/6, höstmöte 7/10, dessutom har styrelsen avhållit endast fyra möten såsom: 
budgetmöte, styrelsemöten samt övriga möten under verksamhetsåret. 
Med anledning av Covid 19 har styrelsen dessutom fått information med mera via mail under året.  
Det fanns vid årets slut 109 medlemmar i klubben, totalt 171 st inklusive familjemedlemmar. 
Rekrytering av nya medlemmar blev betydligt mindre år 2021, naturligtvis har även några medlemmar 
lämnat oss under året. 
  
Kurser och aktiviteter: Med anledning av fortsatta restriktioner vad gäller pandemin har inga kurser eller 
aktiviteter ägt rum under året. 
  
Loppmarknad: Av känd anledning kunde ej heller denna traditionella aktivitet genomföras!  
  
FSMK-bladet: Under 2021 har bladet utgivits med två nummer, ett tack till samtliga som bidragit med 
material etc. Ett stort tack till Tommy Johansson 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 ej heller genomförts där båtar seglats för FSMK under 2021, 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 stort 
antal medlemmar som med säkra avstånd fick en hel del utfört . 
På höstmötet blev det en ny altan och bänkar, ett stort tack till gänget som ombesörjde detta på ett 
professionellt sätt. 
  
Kulturkvällarna: Det har inte förekommit några aktiviteter med anledning av Covid 19!           
  
Festkommittén: Under 2021 blev det inga festligheter av kända skäl. 
  
Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack till alla de medlemmar som på olika sätt bidragit i klubbens 
arbete under året med Pandemin och allt vad det har inneburit. 
  
Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed verksamhetsberättelsen. 
  
GÖTEBORG 2022-04-08 
  
STYRELSEN 
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Senioraktivitet – Färjenäs – 24e nov 2021 

BKSS och FSMK samlades till en seniorträff, onsdagen den 24 

november. Det blev inte 

mindre än 30 deltagare som 

träffades på Färjenäs Café 

för en gofika. Efteråt fick vi 

information om Färjenäs som samhälle och om klubbens bildande 

1933. Royne berättade 

dessutom lite historia om 

Mobergs Varv och 

avslutningsvis promenerade alla ner till färjeläget och upp till 

där vi i alla fall tror att vår klubbstuga låg en gång i tiden. Det 

blev några trevliga timmar tillsammans.. 

 
   

REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET FSMK 2021. 
16 personer deltog i mötet. 
  
Rapporter 
- Aktivitetsbidrag är utbetalt med 5.800 kr för 
våren 2021. 
Vi har i dagarna sökt ett nytt ”extra” bidrag. 
Bidraget kräver Resultat-/Balansräkning för 2 år 
samt kvitton som underlag för bidraget. 
- Fastigheten  
OVK ännu ej genomförd. 
Luktproblem arbetet fortsätter. Det har blivit 
mindre dålig luft efter insättning av ventiler. 
- FSMK-Bladet, Kostnaden ökar för varje utskick. 

Sune skickar ut mail med förslag om hur 
medlemmarna kan tänkas få bladet; Hämta i 
klubbhuset? Via mail? 

Nya artiklar – idéer mottages gärna. 
- GREFAB – hamnfrågor 
Vill inte vara med och betala för åtgärder. Fyren 
fick nytt batteri och ny lampa för ca 3 år sedan. 
Samarbete mellan FSMK, BKH och BKSS. Fyren 
står med i sjökortet och det är sjöfartslagen som 
gäller. Detta är dokumenterat. 
Eftersom GREFAB inte vill lämna ut uppgifter på 
hamnens platsägare försvåras arbetet vid 

vaktgång när något hänt och båtägaren behöver 
informeras. 
- BKH har utökat sitt medlemsantal. Tyvärr är 
vaktdeltagandet inte så bra. 
- COBOAT har också fått nya medlemmar och 
Båtsamverkan fungerar bra. 
- Lokaluthyrning  
Lokalen har under året varit uthyrd vid tre 
tillfällen. 
- Ingen planerad verksamhet har varit igång under 
2021. 
- Styrelsens åtgärdspunkter 
Arbetet med säkerheten i verkstaden fortsätter, 
ännu ej helt färdigt. 
Systematiskt brandskyddsarbete fortgår. 
- Aktiviteter 
Inofficiell Arbetsdag planerad till den 9 oktober. 
Prio 1 är färdigställandet av den nya altanen. 
Underarbetet är klart men flera byggare behövs.  
Utöver städning inom- och utomhus skall arbetet 
med utvändig målning utföras. 
Planerad Lusseaktivitet och gemensamma 
aktiviteter med BKSS. Se mailutskick från Sune. 
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Ekonomi 
Kassören meddelade att ekonomin är stabil. Årets 
underskott ser ut att bli lägre än budgeterat. 
  
Nya medlemmar 

Vi har under 2021 fått 12 nya medlemmar. 
Dessvärre har några medlemmar lämnat klubben. 
Efter avslutat möte bjöd festkommitté på kaffe 
med dopp. 
  
Sune Almqvist/Gun-Britt Andreasson 

 

Höstens arbetsdag, lördagen den 9e oktober 

 

Vi blev en aning förvånade över den mängd av frivilliga som slöt 
upp på arbetsdagen, det var ju trots allt mitt under rådande 
restriktioner. Efter en 
inledande fika delades arbetet 
upp i inom och utomhus 
göromål. Det största arbetet 
som gjordes var den nya 

altanen där det spikades och sågades för fullt. Men allt som gjordes 
var av lika stort värde för klubben och vår stuga. Städning inne och 
ute samt bortforsling av en massa skräp till tippen. Även lite 

svartmålning gjordes av bland 
annat fönsterbleck.    

Dagen avslutades som vanligt av den 
goda ärtsoppa som Gun-Britt och Britt-
Marie serverade oss.  

 
 

 
Seniorutflykt till Lilla Kålviks Varv på Orust, 9e nov 2021 
Lilla Kålviks Varv, som ligger fantastiskt vackert 
inbäddat bland klipporna på västsidan av Orust. 
Drivs idag av 8e och 9e generationens båtbyggare, 
Christina, som är dotter till den kände 
båtbyggaren Roland Persson, och hennes son 
Johnny. 

Man bygger lite av varje såsom jullar, snipor och 
även Andungar. En Andunge var just nu i 
lackstadiet (lackas 7 ggr), denna båt skulle vidare 

till Båtmässan i Göteborg 2022 (men som vi alla 
vet blev den ju inställd). 

Lite kuriosa, ett skrov till julle på c:a 5 meter 
sättes ihop med 1.600 nitar, sedan blir det 
ytterligare 250 nitar till spanten. Lacken som 
sedan används är Epifanes och här pratar vi om 
minst sju strykningar! 

På ett mycket generöst och gästvänligt sätt 
berättade de hela historien om varvet.  
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Vi känner stor tacksamhet för den kunskap och 
tradition som har förts vidare. Ett stort tack till 
Christina och Johnny från alla som var med på 
besöket. Efter besöket på varvet blev det en tur 
till Göksäter för en god fika. 

.

Skrivet av en som var med / Royne   
       

Loppmarknad i Klubbhuset den 7 maj 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 och 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 och fika. 
  
   Vill du boka bord?  Ring eller maila till   
 patrikback@hotmail.com  tel: 0765/535052  
peter.kofron@hotmail.com  tel: 0708/926554  
 
 

 
AKTIVITETSLISTA  -  FSMK - 2022 

  
19   April        (tisdag)    Senioraktivitet, visning av bilder från kanalbåtsresa i England 
23   April        (lördag)    Arbetsdag i klubbstugan kl: 10.oo - 14.oo 
03   Maj          (tisdag)    Senioraktivitet, besök på Arken, Arendal med lunch 
07   Maj          (lördag)    Loppis i klubbhuset 
25   Maj          (onsdag)   Vårfest i klubbhuset 
26   Maj          (torsdag)  Gökotta - BKSS  
08   Juni          (onsdag)   Årsmöte i klubbstugan kl: 18.oo 
 
Musikkvällarna är inställda även under våren 2022     
                                    
Hösten 2022 
06   oktober    (torsdag)  Höstmöte kl. 19.oo i klubbstugan. 
xx   oktober    (lördag)    Arbetsdag i klubbstugan kl: 10.oo - 14.oo. 

  
Information kommer att gå ut till alla medlemmar så snart det händer något 
Se även vår hemsida, adressen är:  www.fsmk.se 
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Senioraktiviter – våren 2022 
Det är nu planerat för två aktiviteter under våren 2022 enligt följande:         

Visning av bilder från kanalbåtfärd i England 2011 (har visats tidigare) och besök på Arken, Arendal med 
lunch, se info ovan (aktivitetslistan). Det finns en del tankar på aktiviteter för hösten 2022 men har ni 
idéer så hör gärna av er.   

Mats/Sune  

Vår klubblokal 
Behöver ni hyra lokal för bröllop, student, föreningsmöte eller nåt annat. Då finns klubbstugan för 
uthyrning. Det finns servis för cirka 50 personer och nu har vi även installerat en ny modern 
ljudanläggning med möjlighet att streama via mobiltelefonen. Så dansen kan börja! 

Vill du hyra lokalen har du som medlem ett reducerat pris. Boka via vår hemsida, eller kontakta Kenneth 
Svensson, telefon 0793 932396. 

Välkommen. 

Vårens arbetsdag 
Ägde rum lördagen den 23 april. Som brukligt samlades vi klockan 10. Vi sågs över en kopp kaffe eller té 
och lämpliga arbetsuppgifter delades ut. Den här gången fick vi lägga lite mer omsorg om insidan av vårt 
hus. Både att kika över våra stolar i stora salen och att städa, rensa i vår verkstad och skåpsutrymmen. 
Den vanliga städningen av de andra utrymmena blev också genomförd. Vi var ett gött gäng som kom till 
klubbhuset för en trevlig stund tillsammans för att fixa till våra gemensamma tillgångar i klubben. Detta 
med omärkta presenningar kvarstår dock. Omärkta och ej aktuella pressar läggs på utsidan för att skapa 
plats i hyllorna. Efter väl utförda arbeten blev vi utspisade med en underbart god ärtsoppa. 
 
Våravslutning (FSMK ) och Gökotta (BKSS) 
Fest, våravslutning i FSMKs klubbstuga den 25 maj kl 19.00 och dagen efter kan vi höra efter göken hos 
BKSS (26e maj) kl 07.00. 
Utförligare information kommer att anslås när vi närmar oss festdatum. Håll utkik på hemsidan! 
  

Kent - medlem som har gått ur tiden 
Kent han var en himla go gubbe, det kan alla skriva under på, alltid glad, hjälpsam och med ett stort 
hjärta. Det är med stor sorg som jag skriver detta. Ingen glömmer väl Kent. Han tillsammans med sin fru 
Gun-Britt har varit medlemmar i klubben sedan 1968. Han blev 79 år och skulle inom kort ha blivit 80 år, 
han somnade in den 7e februari efter en tids sjukdom. Från klubben framför vi vår beklagan och håller en 
tyst minut vid kommande årsmöte. 
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Under hösten och vintern 2021/2022 har vi nöjet att hälsa följande medlemmar hjärtligt 
välkomna i FSMK gemenskapen 
Henrik Gartman med båt: Maxi 95 och namnet: Aries – BK 

Yngve Stärnerz med båt: Nidelv 24 och namnet: Carolina – BK O97 (Yngve har varit medlem tidigare) 

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. 

 

Kallelse till ÅRSMÖTE onsdagen den 8 juni 2022 Kl: 18:oo I KLUBBHUSET  
 
Förslag till dagordning 
Mötets öppnande Val av kassör 
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 2022 
Övriga protokoll och rapporter Medlemsfrågor                               
Verksamhetsberättelse för 2021 Mötesdagar för 2022   
Revisionsberättelsen för 2021 Övriga frågor 
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Avslutning 
  
Festkommittén bjuder på kaffe   

                                                                                         

 Kappseglingar och andra aktiviteter hos SS FRAM (Framnäs) 
 
Se på SS FRAMs hemsida: ssfram.com 
 
 
 

 


