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Enligt FBKs stadgar är målet att erbjuda kommunens invånare ett 
allsidigt friluftsliv i en god marin miljö. 
 

 

2014 skall nu sammanfattas och det 
skall summeras på några sidor. En i sig 
helt omöjlig uppgift, men vi skall 
försöka ge en helhetsbild av det som 
skett och det som komma skall.  
 
 
Året kan sägas ha inneburit en av de 
största förändringarna i FBKs nu över 50 
åriga historia. 
 
Vi kallar det version 3.0. Version 1.0 var 
bildandet, Version 2.0 när flytbryggorna 
kom till och nu Version 3.0, när vi fått ett nytt klubbhus på plats. Detta skapar nu ännu bättre 
förutsättningar för att bedriva en modern verksamhet i hamnen. 
 
Vi är ju en förening som är rätt unik i landet. En ideell förening som samtidigt driver en stor 
hamn, med allt vad det innebär. Förr i tiden var det nog inga större problem att ha det så 
här, när alla hade tid att engagera sig i det mesta. Men nuförtiden är förutsättningar helt 
annorlunda. Hamnen utvecklar sig, men föreningslivet förändras eller till och med stagnerar. 
En utveckling man inte kan stoppa in handvändning.  
 
Vår ”hamn”, jag skriver hamn, men det gäller då föreningen som driver hamnen, står under 
”luppen” nu. Kanalen har ett stort underhållsbehov. Sjöfartsverket vill sälja mark, det kanske 
finns köpare, med de pengarna man då får avser man sedan att investera i kanalen igen. 
Vem som investerar, (troligtvis då kommunen), eftersom de har förköpsrätt, och hur de 
investerar vet ingen idag. Inga konkreta planer finns idag att visa. Bara ett faktum att något 
är på G.  
 
Processen kommer att ta tid, lång tid och många frågor kommer att dyka upp. Många beslut 
skall fattas. FBK är nu med i denna process. Inte som en aktiv part, tyvärr, eftersom vi endast 
arrenderar marken. Men vi bedriver ju verksamheten här och den syns. 
 
Det tråkiga är bara att kommunen och Sjöfartsverket träffat en Avsiktsförklaring om kanalen. 
Avsiktsförklaringen är i sig inte en dålig sak, men att den finns innebär att vi stoppas från 
agera med egen utveckling eftersom Sjöfartsverket vill ha handlingsutrymme och frihet. De 
kortar våra arrenden och det stör oss. 
 



 

År 2014 var annars det året som vi ”lyfte” kanalfrågan till det den är idag. Vi har 
talat om att vi finns och vilka behov vi har och att vi avser att fortsätta vår 
verksamhet. Det arbetet har bara börjat. 
 
År 2014 var ett intensivt år för FBK. Sällan har väl så mycket investerats i både fastighet och 
hamn som under detta år. Det har varit ett mycket arbetskrävande år och med tanke på att 
det mesta arbete sker och beslut tas av personer som arbetar på ideell basis med avsaknad 
av direkt fackkunskap om t.ex. husbygge, så är vi nog rätt nöjda med resultatet ändå. Även 
om mycket, med facit i hand, kanske skulle kunna gjorts på ett annat sätt. 
 
Det är inte lätt att dagens samhälle kunna engagera personer till ideellt arbete. Än mindre 
att samtidigt utsätta sig för den kritik mot de beslut som någon trots allt måste tas. Ingen är 
ofelbar på något sätt och kritik måste få framföras. Men just i den ideella styrformen är 
detta svårt att hantera korrekt. Mycket kan bli bättre och vi ser 2015 an med tillförsikt. 
 
2015 kommer att bli ett konsolideringens år! Ett år med inte så mycket stora synliga 
investeringar utan ett år då vi säkerställer vår verksamhet, service och organisation. Ett år då 
vi kommer att arbeta mycket med att fylla både huset och hamnen med positiv verksamhet. 
 
I den text som följer kommer ni att kunna ta del av den verksamhet som skett ute i de olika 
styrgrupperna under 2014 samt i verksamhetsplanen, de frågor som står på agendan. 
 
 
Tack alla för ett historiskt 2014 och välkommen till ett fantastiskt 2015 
 
 
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 
 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 

 

 
 

KÖLBÅTSKOMMITTÉN 

 
 Under säsongen har det seglats 17 klubbseglingar från den 21 maj till den 7 

september där 7 räknas in i slutresultatet. Totalt startade 15 kölbåtar och 3 

flerskrovsbåtar totalt gjordes c:a 73 starter. En klar försämring jämfört med 2013. 

 Årets ”Klubbmästare” i kölbåtssegling blev 

Per Lidefelt med besättning som deltog i 14 

delseglingar med X-35an XL II, i flerskrov 

knep Tecklind/Lundström priset i sin 

katamaran NACCE efter 10 starter. 

 Den 22 juni arrangerades en Grön segling för 

Optimister med deltagare från sydvästra 

Skåne. Första jolleseglingen i FBK på minst 

10 år! 



 

 Näset Runt den 5 juli en regatta runt Falsterbonäset blev åter igen en 

fullträff med 28 deltagande båtar från klubbar i sydvästra Skåne. 

 Årets ”Kanalmästare” blev Per Lidefelt med besättning och i flerskrov blev 

det åter igen Tecklind/Lundström. De segrade i sista klubbseglingen den 7 

september. 

 FBK har även i år varit representerad med deltagare på kappseglingar i både Sverige 

och utomlands under året med goda resultat.  

 
De som gjort detta möjligt är: 
Jan Jonsson, Peter Malmqvist, Stefan Hardebo, Per-Jonas Quist och Joakim Lang. 
Samt hjälpande händer från ungdoms- och informationskommittén. 
Hamnkapten Stefan och Peter. 
 
Ett varmt tack till alla  
 
 
Ansvarig: Bertil Grip 

 
 

UNGDOMSKOMMITTÉN 
 
Under det gångna året har instruktörer genomgått kurser i enlighet med 
Seglarförbundets rekommendationer. Nya instruktörer har gått grundkurs i 
Skåneidrottens regi.  
 
Under våren införskaffades två nya Optimistjollar, de 
finansierades med bidrag från Lions Club Reng-
Höllviken. Dessa Optimistjollar är utrustade 
registrerad för att tävla med på officiella 
kappseglingar.  
 
Fbk anordnade en delkappsegling för jollar i 
Öresunds Cup i juni. Ca 20 st Optimistseglare ställde 
upp och trotsade den hårda vinden. Fbk hade 4 st 
deltagare och Clement Aasholm Bradley från Fbk 
vann deltävlingen. Fbk-seglare har även deltagit 
andra deltävlingar i Öresunds Cup vilket vi 
uppskattar. En flitig seglare och instruktör, Johanna 
Ramström, placerade sig på andra plats i LIROS Cup, 
Johanna seglade där sin egen E-jolle. LIROS Cup är 
en cup på ”blå” nivå där flera typer av jollar seglas. 
Oskar Aasholm Bradley har haft framgångar och 
seglat många kappseglingar såväl i Sverige som 
utomlands.    
  
Sommarens seglarskola inleddes med ett läger där 8 deltagare seglade på dagarna 
och hade andra aktiviteter på kvällarna. Sjöscouternas lokal var ställdes till vårt 
förfogande för övernattning. 
 
Seglarskolan pågick under 6 veckor med nybörjar- och fortsättningskurser i 
Optimistjolle och i tvåmansjolle RS Feva. Ca 60 barn o ungdomar deltog. 



 

”Lilla klubbkappseglingen” har genomförts under sommaren även i år blev 
Torsten Liljedahl Fbk:s klubbmästare i Optimistjolle. 
 
Träningsverksamhet genomfördes under tisdagskvällar från maj t o m september. 
För att ytterligare stärka gemenskapen och för att behålla ungdomarna i klubben 
erbjuds vinteraktiviteter ca 1 gång per månad för ungdomar som har seglat o tränat 
under sommarsäsongen. Gruppen består av ett tiotal ungdomar och leds av 
seglingsinstruktörerna.  
 
I november deltog Fbk i SSF:s årliga träff för de ungdomsvänliga klubbarna där 
representanter från hela Sverige träffas och utbyter erfarenheter. 
Under hösten startade ett utvecklingsarbete med hjälp av Skånes Sailcoach för att 
ytterligare förbättra ungdomsverksamheten. Detta arbete fortsätter under 2015. 
 
Medhjälpare i kommittén: 
Lars Johansson, Sven Thomée, Bertil Grip, Bertil Mattsson o Inge Kvist 
 
Ansvarig: Susanne Thomée 
 
 

 
AKTIVITETSKOMMITTÉN 
 
Aktivitetskommittén står för båtlivsfrämjandet och samhörigheten 
mellan medlemmarna i klubben. Vi genomför och planerar aktiviteter 
både på land och i det stora blå. Aktiviteterna kan vara allt från 
föreläsningar till eskaderseglingar.  
 
Det mest publikdragande evenemanget under 2014 har utan tvekan 
varit Havets dag. Ett fantastiskt väder väntade oss alla och dagen 
välkomnade nog upp mot 3000 besökare till vår hamn.  

Upp emot 300 personer fick känna fartvinden då två RIB-båtar tog 
dom till havs, Briggen Tre Kronor af Stockholm hissade segel och 
tog bl.a. oss ut på det öppna blå. En ny organisation för i år var KFV 
Skåne Sydväst som lockade många till att lära hur man tar hand och 
vilda djur vid katastrofer. Vi fick även bevittna en historisk 
kanottävling mellan våra politiska partier i Vellinge Kommun, ett 
mycket populärt inslag denna dag. 

Vi skall givetvis inte förglömma de medlemmar som med nya kunskaper seglar på vårt vatten 
efter diverse avklarade marina utbildningar. 

Extra stort tack till Ronny Thell och Inge Kvist som hjälpt till inom kommittén. 
 
Ansvarig: Robert Hansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HAMN OCH ANLÄGGNINGAR 
 
Under våren hade vi tre arbetsdagar, (klubbtjänst), då alla förberedelser för 
båtsäsongen utfördes och 3 arbetsdagar på hösten för att förbereda för vintern då 
följande löpande göromål utfördes:  

- hamnen, östra och västra hamnplan 
och kanalområdet städades och som 
tidigare fick vi rensa östra hamnplan 
fullständigt genom att samla in alla 
vaggor och stöttor på våren och åter 
placera dessa på respektives 
uppställningsplatser på hösten 
 

- vatten och el kopplades på på våren 
och stängdes på hösten 
 

- cyklar gjordes i ordning både vår och höst och borden monterades och demonterades 
 

- kontroll av brandsläcknings- och räddnings utrustning, samt förtöjningsringar, 
bommar, stolpar och markeringar utfördes 
 

- Y-bommar sänktes på våren och hissades upp igen på hösten för att undvika skador 
om det blir is 
 

- den årliga Egenkontrollen genomfördes 

Utöver löpande göromål har FBK utfört ett antal projekt: 

- Ett antal kopplingar mellan elementen för flytbryggorna (G-H-J) byttes ut under 
säsongen. 
 

- Ny toa-tömning för våra och gästande båtar införkaffades, denna gång med 
excenterpump och efterspolning istället för känslig impeller-pump. 
 

- Toaletterna har genomgått en fullständig renovering och duschutrymmena en större 
rengöring, bastun revs och nytt omklädningsrum för ungdomarna byggdes. 
 

- I samband med att det gamla klubbhuset gjordes om till restaurang (Märtas) byggdes 
elsystemet i hela fastigheten om för att möjliggöra skilda system för FBK och Märtas. 

- En del ändringar i elsystemet för bryggorna har också gjorts.  
 

- Det största projektet som genomfördes under våren och försommaren var byggandet 
av det nya klubbhuset. Detta har förbättrat för klubbens medlemmar att bedriva 
klubbverksamhet också under den tid 
som det befintliga klubbhuset är uthyrd 
till restaurangverksamhet. Framförallt är 
detta viktigt för vår ungdomsverksamhet.  
Detta är i enlighet med medlemmarnas 
önskemål i den enkät som FBK utförde i 
januari 2013. Planen var att genomföra 
en kostnadsneutral lösning i enlighet 
med den som presenterades på årsmötet 
2014, dvs en bygg-kostnad mostvarande 
5 årshyror för restaurangen. Genom att 
välja bättre tekniska lösningar och bättre 
material-standard har projektet blivit 



 
dyrare än vad vi hade budgeterad för, men vi har fått en klubblokal med ett 
betydligt högre attraktionsvärde och därmed större intjäningsmöjlighet för 
klubben i form av extern uthyrning. Dessutom hjälper klubbhusets 
utformning och standard till att ge hela hamnområdet ett rejält lyft. 
Det har dessutom blivit möjligt att bedriva restaurangverksamhet under hela året.  
 

- Då detta gjordes fick Hamnkontoret en ny och bättre placering. 
 

- Allt material och utrustning som tidigare fanns i de två container-förråden finns nu i 
den Gula Ladan som FBK hyr av Sjöfartsverket. Här har vi också plats med våra 
cyklar och klubb-båtar samt masterna som tidigare ”övervintrade” i en ställning 
utomhus. 
 

- Ny sopstation har byggts vid parkeringen där den är mera tillgänglig för gästbåts- och 
husbils-besättningar att slänga sitt avfall och mindre tillgänglig för utomstående att 
slänga sopor olovligt inom vårt område. 
 

- Alla bryggorna i kanalen har rustats upp genom att byta ett antal bärlinor i framkant 
på några bryggor samt 25-30 % av alla däcksplankor och 100 % av alla låslinor 
(planken i bakkanten där vajrarna till Y-bommarna är fästa). 
 

- FBK har också reparerat skadorna på KBV och även monterad ny beklädnad på 
gaveln samt förtätad beklädnaden i övrigt för att skydda båtarna vid KBV från större 
vågrörelser.  

 

Ansvarig: Pål Jensen 
 

 
INFORMATIONSKOMMITTÉN/MARKNAD 
 
Under året har fokus varit att uppdatera marknadsmaterialet samt att visa att vi finns, såväl i 
närområdet som hos kommunen samt i Tyskland och Polen för att locka till oss fler 
gästbåtar. Hamnfoldern uppdaterades på svenska och engelska med aktuell information, nya 
foton och karta. Gästerna finner nu foldrarna i plexiglashållare vid betalautomaten.  
 
En 4-sidig A5 folder på tyska togs fram och distribuerades till ett antal hamnar runt Rügen 
samt till Marinaverbund Ostsee i Kröslin, som kontaktades. Medlemskap i MVO kan vara av 
intresse framöver bl.a. är man då med i deras hamnguide. Det ger även våra medlemmar 
nya uppslag på hamnar att besöka längs nordtyska kusten – där finns en hel del pärlor i olika 
storlekar. Få tyska seglare kände vid ”bryggsnack” i Tyskland till oss, vi hoppas nu att fler 
hittar hit kommande säsonger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Tysk A5 folder 
 
 
 
 
 



 
FBK kommer med i en hamnguide som en kille vid Warszawas Universitet, Marcin 
Palacz, tagit fram under 2014 för polska seglare. Boken publiceras och 
distribueras under våren 2015. Marcin har seglat igenom Falsterbokanalen men 
aldrig lagt till i hamnen – det har han lovat göra nästa gång. 
 
Sponsorernas skyltar råkade ut för en del rockader i samband med bygget av nya klubbhuset 
men kom till slut på plats igen. Några kommer snart att få nytryck för att ge ett fräscht intryck.   
Vi deltog bl.a. på Vellingemässan vilket var ett bra forum för att presentera visioner om 
framtiden för politiker och kommuninvånare. Ungdomsverksamheten var på plats med jolle, 
informationsmaterial samt givetvis hallonbåtar. 
       

Ansvarig: Lars-Erik Hansson 
 
 
 
 

MILJÖKOMMITTÈN 
 
Under 2014 köptes in och monterades en ny toasug 
samt det gjordes en egenkontroll av hamn enligt SBU 
normer 
 
Ansvarig: Jonas Jönsson 
 
 
 

 
 
VALBEREDNING 
 
Årsmötet väljer valberedningen som under 2014 bestått av: 
 
Ordförande: Bengt Hillve  
Ledamöter: Jan Axelsson, Stefan Skjöld och Per Ahl 
 
 
 

REVISORER 
 
Årsmötet väljer revisorer som under 2014 bestått av: 
 
Jörn Plato och Ulf Dahl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
Höllviken i februari 2014 
 
Styrelsen för FBK  
 
 
 
 
 
 
 

   

Håkan Gerdbo 
Ordförande 

Pål Jensen 
Vice Ordförande 

Robert Hansson 
Sekreterare 

Fredrik Sonesson 
Kassör 

 
 
 
 
 
 
 

   

Susanne Thomée 
Ordinarie ledamot 
 
 

Bertil Grip 
Suppleant 

Jonas Jönsson 
Suppleant 

Lars-Erik Hansson 
Suppleant 

  



 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2015 

 
 

 
 
KÖLBÅTS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 

 Klubbseglingarna kommer att fortsätta med 
fast starttid och med omvänd startordning 
dvs. lägst SRS-tal startar först och först i mål 
har vunnit. Onsdagar under vår och sommar 
samt söndagar på höstkanten. 
 

 Kommer att lägga upp ett mail register för 
snabbare kommunikation med deltagare och 
andra med mast på båten. 
 

 Prova på dagar där vi hjälper 
klubbmedlemmar med rigg och segeltrim 
samt att få upp och ner spinnaker/gennaker. 
 

 ”Kafé” efter onsdags seglingarna, där deltagarna förhoppningsvis kan träffas i nya 
klubbhuset och utbyta erfarenheter. 

 

 Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset Runt”. Datum lördagen den 4 juli. 
Fyra klasser: Cruising, Familj, Flerskrov och Two Star. Seglingen seglas efter SRS 
handikappsystem.  
 

 Grön kappsegling tillsammans med ungdomskommittén. 
 

 Aktiviteter tillsammans med närliggande båtklubbar. 
 

 Utse ”Klubbmästare” i segling. 
 

 Utse ”Kanalmästare” i segling 
 

 Verka för att FBK blir representerad på kappseglingar både i närområdet samt övriga 
världen. 

 

 Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna besökare kommer ut på havet i olika 
former av aktiviteter. 

 
 
Ansvarig: Bertil Grip 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNGDOMSKOMMITTÈN 
 
 
Vår målsättning är att:  
 

 Få fler aktiva seglare 

 Behålla ungdomarna kvar i klubben  
efter genomförd seglarskola  

 Skapa förutsättning så att 
ungdomarna  
kan vidareutvecklas inom 
segelsporten 

  
Ungdomskommittén kommer att fortsätta 
utveckla befintliga ledare och nya ledare.  
 
Vi fortsätter arbetet för att bredda jollesseglingen med tvåmansjollar, RS Fevor som ger 
möjligheter till fortsättning efter Optimisterna.   
 
Seglarskolan kommer att bedrivas som tidigare med nybörjar- och fortsättningskurser i 
Optimistjollarna och nybörjarkurser med Fevorna. Ett läger för dem som har seglat lite mera 
kommer att arrangeras i början av sommaren.  
 
Ett utvecklingsarbete har startats med hjälp av Skånes Seglarförbunds sailcoach för att möta 
seglarnas behov och förbättra möjligheterna till vidareutveckling för seglarna 
 
Träningen kommer att förändras till nästa säsong. Både Optimist- o Feva-träning kommer att 
erbjudas med två träningstillfällen per vecka maj – sept.  
 
Vi kommer att hjälpa seglare som vill delta på kappseglingar i Skåne med båtar och ledare. 
En deltävling i Öresunds Cup kommer att arrangeras av Fbk.  
 
En säkerhetsbåt/RIB kommer att införskaffas under våren. Prova-på-segling för barn kommer 
att arrangeras vid något tillfälle under våren.  
 
Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter och försäsong. Vi hoppas att 2015 blir ett 
innehållsrikt seglingsår! 
 

 
Ansvarig: Susanne Thomée 

 
 
AKTIVITETSKOMMITTÉN 
 
Precis som tidigare år så kommer Klubbaftnar, Utbildningar, Trivselsammankomster och 
Föredrag genomföras med en, förhoppningsvis, en växande skara 
besökande.  
  
Lunds Universitets evenemang ”Havsresan” kommer ånyo att gästa 
Falsterbohalvön. Här kan man med fördel engagera sig på olika sätt 
för vårt hav och våra kusters miljö tillika det kulturarv som finns 
bevarade genom vrak och andra lämningar. Årets tema för 
Havsresan kommer att vara flygplan från andra världskriget, 
projektnamnet är ”WWII-Airborn” 
  
Havets dag 2015 kommer att ske den 2 augusti. 
  



 
Förutom de ”vanliga” marina utbildningarna så kommer vi även genomföra 
utbildning inom  
Första Hjälpen och HLR. 
 
 Ansvarig: Robert Hansson 
 

 
HAMN OCH ANLÄGGNINGAR 
 
Under våren kommer vi att ha 2-3 arbetsdagar, (klubbtjänst), då alla förberedelser för den 
kommande båtsäsongen utförs, såsom:  
 

• städning av hamnen, östra och västra hamnplan och kanalområdet. Som tidigare 
måste östra hamnplan rensas fullständigt.  
 

• vatten och el kopplas på. 
 

• cyklar och bord tas ut och görs i ordning. 
 

• kontroll av brandsläcknings- och räddnings utrustning. 
 

• kontroll av förtöjningsringar, bommar, stolpar och markeringar. 
 

• sänka alla Y-bommar.  
 

Och till hösten gör vi tvärtom. 

 
 
 Utöver löpande göromål skall FBK utföra ett antal projekt: 
 

• Slutföra eventuella reparationer av bryggorna i kanalen och behandla dessa mot alg-
beväxning före och under säsongen. FBK för diskussioner med Sjöfartsverket och 
Vellinge Kommun för att få till stånd gräsklippning av slänterna i kanalen. 
 

• Fortsätta arbetet med att byta kopplingar mellan elementen för flytbryggorna (G-H-J). 
 

• Montera hjul på landgångarna för G-H-J bryggorna. 
 

• Ändra elsystemet i hamnen för att bättre möta toppbelastning i juli. 
 

• Planera för och förhoppningsvis anskaffa och montera ett antal bänkar på piren. 
 

• Installera ny mastkran på västra sidan om vi lyckas komma överens med 
Sjöfartsverket och Kommunen om placering på ”Scandica-kajen”.  

 
Ansvarig: Pål Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
INFORMATIONSKOMMITTÉN/MARKNAD 
 
Tema: ”Att synas” 
 
Mål: Fler gäster, såväl båtfolk utifrån som lokala 
landkrabbor. En hamn tillgänglig för alla och med 
bra service för våra gäster & medlemmar. 
 

 Genom kontakt & utbyte med andra 

hamnar. Eventuellt ansöka om att komma 

med i Marina verbund Ostsee. kan ge fler 

gäster, men också nya segelmål för FBKs 

medlemmar. 

 

 Ytterligare uppdatera SP material som togs fram våren 2014. Gästhamnsfoldrar nu 

tillgängliga i plexihållare vid betalautomat. Ett nytt utskick av ny tysk A3 broschyr görs 

till tyska hamnar våren 2015. 

 

 Artiklar i media. Skriva om såväl framtidsvisionen (Seaside m.fl.) som livet i hamnen. 

– ytterligare stärka kontaktnätet med politikerna i kommunen. 

 

 Visa FBK på event i kommunen 

 

 Ev. samannonsering med Märtas. Hyra ut FBK klubblokal. 

 

 Sponsorskyltar uppdateras – t.ex. Boatconsult och Svenska Sjö får nytryck. Nytt 5 års 

avtal med Toppengallerian diskuteras med Jens. 

 

 Erbjuda ytterligare profilkläder med FBK logo – under vintern får t.ex. ungdomarna 

tillgång till nya hoods (delvis subventionerade av klubben) 

 

Kostnader: Trycksakerna subventioneras i princip helt genom Vellinge Kommun i utbyte mot 
flygfoton de nyss fått tillgång till. Annons: halvsida i Seaside ca 3500kr. Inträde i MVO kostar 
500 Euro plus 500 Euro i årsavgift. Utskick av A3 till Tyskland kostar totalt ca 1000kr. Övrigt 
ca 10000kr. 
 

 

Ansvarig: Vakant 
 



 
 

 

 

 

MILJÖ 
 
Miljökommittén har till uppgift att säkerställa att FBK tar vara på och efterlever de miljökrav 
som ställs av myndigheterna. 
 
Ny latrinpump är inköpt och monterad. 
 
Avvaktar med byggandet av spolplatta, 
förhoppningsvis kan vi vänta något år innan det blir 
krav så vi vet var vi får lägga den, kostnad för en 
godkänd spolplatta med vattenrening ligger på minst 
500 000- 700 000 kr. 
 
Miljökommiten har även hand om egenkontroll av 
hamnen, utförs 1 gång per år. 
 
Ansvarig: Jonas Jönsson 
 
 
 

 
EKONOMI  

 

Ledordet för denna del av FBK,s verksamhet 
heter under 2015: Kvalitetssäkring. 
 
Erfarenheten har visat att vi måste focusera på 
detta område och speciellt på rutiner, daglig 
drift och reskontra. 
 
Ett fullt utnyttjande av BAS registret med OCR 
fakturering kommer att införas redan till hösten. 
Med den lagda budgeten ser styrelsen idag 
inga orsaker till att i höst justera avgifterna för 
medlemmarna. 
 
Självklart måste vi börja planera för den dagen då ”eventuellt” all ideell verksamhet 
blir momspliktig, men detta är ett politiskt beslut och vi följer utvecklingen noga. 
Ett arbete skall starta med att utreda möjligheterna till en mer differentierad 
prissättning av hamnplatserna så att rättvisa uppstår för alla. Ett första förslag 
kommer att presenteras på höstmötet. Inte ett beslutsförslag utan ett 
diskussionsförslag. 
 
En utredning kommer att presenteras på höstmötet avseende el situationen i 
hamnen. 
.  

  

Ansvarig: Vakant 
 

 


