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FBK är en allmännyttig ideell förening och 
har till ändamål att lokalt främja ett aktivt 
båt- och friluftsliv samt driva 
hamnverksamhet grundad på kravet om 
tillgänglighet och skydd för Höllvikens 
unika miljö. 
 
FBK ska verka för god sjösäkerhet samt ett 

gott kamrat- och sjömanskap 

 
 
 
2015 kommer att bli ett konsolideringens år! Ett år med inte så många 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. 
 
 
Välkommen till ett fantastiskt 2015 
 
 
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 
 

 
 

 
 
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) 

 

 Ny och omarbetad hemsida och plats på sociala medier kommer att implementeras 

under våren 

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: Martin Eliasson 
 

 

 

 

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: Rickard Sommarin 
 

 


