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Ordförande 
har ordet 
 Sommaren har som tur är 
inneburit a0 vi varit ganska 
befriade från Covid. 

Säsongen inleddes med kallt väder och med ovanligt mycket 
blåsande. På senare =d har dock vädret blivit väldigt bra och är 
fortsa0 sommarlikt, det känns ju skönt förstås. 

Själv har jag dessvärre drabbats av sjukdom och =ll och med 
=llbringat en längre =d på sjukhus, men är nu hemma igen. 
  
Verksamheter som loppis, vårfest med mera har så små0 kommit 
igång igen. Vår lokaluthyrning har tagit fart igen vilket är mycket 
posi=vt. Våra intäkter ser bra ut så här långt. 
  
På årsmötet i juni avhandlades sedvanliga frågor. En 
sammanfa0ning finns på sid. 4. 
  
Vad gäller klubbhuset så är vi nu på gång med en del av de 
arbeten som skall genomföras, vilket rapporteras vidare på 
kommande höstmöte. 
Vad gäller ak=viteter under innevarande höst så blev det en 
mycket lyckad uFärd med Ångbåten Herbert på Mjörn söndagen 
den 4 september, e0 tack =ll Kenneth och Lilian som höll i de0a 
arrangemang. 
Vi planerar en kurs om ”el i båt” under hösten, i första hand en 
kvällsak=vitet men kanske även som seniorak=vitet (dag=d) – om 
intresse finns. Samak=viteter med BKSS för seniorträffarna är på 
gång, e0 program kommer a0 presenteras, se vidare på BKSS 
hemsida. Nästkommande ak=viteten är 27 sep, lunchtrav på Åby 
travbana. 
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Nu ser vi fram emot kommande ak=viteter som 
arbetsdagen den 1e och höstmötet den 6e 
oktober. 
  
Båtsamverkan fungerar fortsa0 där vi får 
fortlöpande rapporter och genom Coboats 
kommer det dessutom informa=on om 
händelser i hamnen etc. vilket är mycket bra. 
Även i år har det ske0 inbro0 och stölder i och 
av båtar, vilket är mycket tråkigt. 
Vad gäller vakthållningen så är det väl ingen 
större skillnad mot =digare år, det finns i 
nuläget ingen sta=s=k ecersom säsongen är 
pågående. Dessvärre så är intresset för 
bevakning inte =llräcklig sam=digt som Covid 
säkert påverkar antalet närvarande vid 

bevakning. 
Vi kan väl bara återigen påtala vikten av a0 vi går 
vakt, det är fak=skt ganska trevligt dessutom. 
BKH felanmäler ju allt som inträffar, men 
återkopplingen från Grefab är noll! 
  
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 
några fler medlemmar och det är mycket posi=vt. 
  
Vi ses väl på höstmötet den 6 oktober!? (skall själv 
försöka vara med…)  
  
Sune  Almkvist 

ARBETSDAG APRIL 2022 

Som vi skrev om i förra numret av Bladet (se nr 120), så hade vi 
arbetsdag den 23e april. Och på kommande arbetsdag sker 
fortsä0ning av arbetet av det som påbörjades, stället för stegar, 
lagning av stolarna i samlingslokalen, mm. 
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Ekonomisk rapport 2022 

BudgeFörslaget för 2022 som beslutades på årsmötet med e0 visst översko0 ser ut hålla i dagsläget. 
Uthyrningen av klubblokalen har gå0 över förväntan. Vi jobbar hårt för a0 nå målet med 
medlemsavgicer, en del som forFarande släpar med betalningen. Övriga intäkter och kostnader ligger i 
nivå med budget. Mer info på höstmötet. 

Oförändrade avgicer 2022 för medlemsavgic , nyckel och hyra av skåp. 

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

Kassören
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Senioraktivitet – Utflykt på sjön Mjörn med Ångbåten S/S Herbert 2022-09-04 

På ini=a=v av Kenneth Svensson genomfördes en 
tre =mmar lång färd på den vackra sjön Mjörn. 

Vädret var 
fantas=skt, soligt, 
varmt, ingen vind 
och =dvis lite 
moln. 
Kenneth är 
engagerad och 
ak=v medlem i 
Mjörns 
Ångbåtsförening.   
   
Hemsida: 
www.herberts.se 
Kapten på färden 

var Henrik Brügge, maskinist och ordförande är 
Jonas Svantesson. 
Det blev en omfa0ande 
rundtur utan =lläggning. 
Deltagarna fick många 
naturupplevelser med en 
mycket omfa0ande guidning 
av ordföranden både 
historiskt och i nu=d. 
Alla deltagare fick en fin 

upplevelse på resan med e0 117 år gammalt 
ångfartyg i mycket bra väder där dunket från 

ångmaskinen var som 
hjärtslag. 
E0 mycket stort tack 
=ll Kenneth och Lilian 
samt =ll hela 
besä0ningen. 
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REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET FSMK 2022 

20 män och 2 kvinnor deltog i mötet.  

2021 års ekonomirapport och 2022 års budget 
föredrogs och godkändes av mötet. 
  
Rapporter       
Ak=vitetsbidrag och Lokalbidrag är utbetalt i 
februari 2022. 
Fas$gheten - Säkerheten för våra maskiner i 
verkstaden, det återstår fortsa0 några åtgärder. 
Låssystemet som ecer noggrant övervägande blev 
e0 mekaniskt system som installerades år 2016 
och har fungerat mycket bra. Styrelsen har tagit 
beslut om a0 ersä0a låset i huvudentrén med e0 
elektroniskt lås som underlä0ar vid uthyrning. 
Nästa steg är a0 möjligen byta ut låset =ll 
groventrén =ll e0 lås av samma typ. Vi kan då ta 
oss in med en tagg. Vi bör dock behålla våra 
nycklar för säkerheten i verkstaden och baksidan 
samt e0 lås =ll stegförvaringen på baksidan  
Klubblokalen - Högtalaranläggning med 
mikrofoner är införskaffad och installerad. 
Det finns även en egen kalender ”under 
uthyrning”. 
Uthyrningen under pandemin har legat ganska 
lågt, nu har dock bokningarna ökat markant.  
Lokalhyran diskuterades inga beslut fa0ades men 
styrelsen fick mandat för beslut. 
Styrelsens arbete - Brandsyn och OVK-mätning 
skall göras.  
Verkstaden - En översyn av säkerheten i vår 
verkstad har kommit en bra 
bit på väg! 
Hamnen - Stölderna i 
hamnen har ökat. Stora 

bekymmer med a0 el-och va0enförsörjning är 
dålig. Elbilarna har börjat blockera elu0agen vilket 
inte är =llåtet. 
COBOAT fungerar bra. C:a 500 medlemmar vilket 
är bra. 
BKH - Fungerar bra. Styrelsen är nöjd. 
Hemsidan - Vår kalender är nu uppdaterad och 
det är enklare a0 följa alla ak=viteter. 
Avloppsbrunn (BKSS) - Vi har =llsammans med 
BKSS servat avloppspumpen. 
Vi har nu e0 undertecknat avtal mellan: Grefab, 
BKSS samt FSMK! 
Ak$viteter - Arbetsdag, Loppis och Vårfest har 
avhållits under våren 2022 
Mötesdagar/Ak4viteter för 2023 är ej fastställda. 
Informa=on om mötesdagar/Ak=viteter kommer 
a0 nå medlemmarna via mail. Informa=on finns 
även på hemsidan.  
  
Val av styrelse och funkUonärer förräWades. 
  
Fastställande av avgiYer för 2022 – Ingen 
förändring av medlems- och skåpavgicer. 
Lokalhyra: se Hemsidan. 
  
Övriga frågor - Informa=on om mötesdagar 
kommer a0 nå medlemmarna via mail.  
Informa=on finns även på hemsidan.  

  
Ordförande tackade alla närvarande för visat 
intresse och avslutade mötet. 
Därecer serverade festkommi0én kaffe med 

dopp. 
  
Sune Almqvist/Gun-Bri0 
Andreasson 
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Vår avgående kassör Thomas Wiborg 

Vår kassör, Thomas, sedan många år =llbaka (24 år) som Thomas har skö0 all 
ekonomiredovisning med den äran. 

Thomas hade beslutat sig för a0 ej ställa upp på omval vid årsmötet 2022. 
Under alla år har vi erhållit ekonomisk informa=on på e0 tydligt och läsa0ligt 
sä0 som alla har kunnat ta del av. 
Även våra revisorer har varit mycket nöjda med det arbete 
som Thomas har uFört. 
Det är med vemod från oss alla a0 Thomas lämnar oss, 
men allt har sin =d heter det ju. 
Thomas blev avtackad på årsmötet, men vi vill gärna skriva 

några rader och visa vår uppska0ning. 
Ny kassör blev Kenneth Svensson som valdes på årsmötet 2022. 
  
E0 stort tack =ll Thomas från oss alla för det jobb du under många år har lagt ner för föreningen. 
  
Sune Almkvist 

Äntligen efter två års väntan (covid) blev det Loppis och Vårfest här i vår  
LOPPIS,  lördagen den 7 maj dukades borden upp med en uppsjö av prylar. En trevlig dag med många 
besökare som fyndade, köpte lo0er och tog en kaffe med dopp. 
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VÅRFESTEN kunde äntligen genomföras den 25 maj. 44 personer deltog i en rik=gt trevlig fest med god 
mat och underhållning av ”Gunnars gubbar” som bjöd på allsång och dansvänlig musik. Dagen ecer deltog 

många festdeltagare i BKSS Göko0a.  

      

Under våren/sommaren 2022 har vi nöjet att hälsa följande medlem hjärtligt 
välkommen i FSMK gemenskapen 

Anna-Karin Lyregaard med båt: Maxi 100 och namnet: S/Y Louise – Bryggplats: BK A 45

SamUdigt betonar vi återigen aW fler nya medlemmar behövs och uppmanar oss alla i 
klubben aW sprida informaUon om vår verksamhet för aW om möjligt öka medlems-
antalet.

                                     

  
Senioraktiviter – hösten 2022 

För kommande ak=viteter, se hemsidan.       
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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 a0 streama via mobiltelefonen. Så dansen kan börja! 

Vill du hyra lokalen har du som medlem e0 reducerat pris. Boka via vår hemsida, eller kontakta Kenneth 
Svensson, telefon 0793 932396. 

Välkommen. 

Henry - medlem som har gått ur tiden 

Vår medlem sedan många år =llbaka, Henry Bergström har lämnat oss. 
Henry var =digare mycket engagerad och ak=v som ordförande Hamnföreningen                                        

Han föddes 1936 och lämnade oss den 10 juli 2022.                                                
Från klubben framför vi vår beklagan och håller en tyst minut vid kommande höstmöte. 

                                                                                       

Kappseglingar och andra aktiviteter hos SS FRAM (Framnäs) 
SS Fram 125-års Jubileum firades i helgen, 10 september. Det firades 
ordentligt med si0ning för gästerna. Bland gratulanterna fanns vi, FSMK, 
som =llsammans med SKBF (Svenska Kosterbåtsförbundet) överlämnade en 
kikare, som blev en mycket uppska0ad present.  

Sjösalapriset delades också ut =ll SS 
Fram från s=celsen Evert Taubes 
minnesfond. Nomineringen löd enl 
följande;  
Kosterbåtsdelerium är e0 ord 
skapat av Evert Taube det betyder 
kärlek =ll gamla Bohuslänska 
träbåtar, som enligt Taube, uppifrån 
ser ut som e0 O- stora bokstaven. I 
125 år har SS Fram vårdat sina 

kostrar, seglat, festat, sjungit och samlats på Framnäs, helt i Taubes 
anda. Priset är på 30.000 kronor. 

Se på SS FRAMs hemsida: ssfram.com
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Arbetsdag 1 oktober kl 10-14 

Vi samlas för a0 sluFöra de arbeten som påbörjades samt a0 städa våra lokaler. Glöm inte a0 ta med 
verktyg och egna maskiner (skruvdragare mm). Och som vanligt serveras det Gun-Bri0s och Ann-Bri0s 
goda ärtsoppa =ll lunch. 

Förslag på dagordning till - Höstmöte 6 oktober 

Mötets öppnande  
Val av ordförande att leda höstmötet 
Val av sekreterare för höstmötet
Val av justeringsmän för höstmötet
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordning 
Föregående protokoll

Festkommittén bjuder på kaffe

Rapporter 
Ekonomi 
Nya medlemmar
Medlemsfrågor
Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!

AKTIVITETSLISTA  -  FSMK - 2022 

27   Sep        (=sdag)    Seniorak=vitet, lunchtrav Åby travbana (se hemsida) 
1     Okt        (lördag)    Arbetsdag i klubbstugan kl: 10.oo - 14.oo 
06   Okt        (torsdag)  Höstmöte i klubbhuset 
11   Dec        (söndag)  Lussefika i klubbhuset kl 12.00 
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