
 
 

Halva mandatperioden för styrelsen är nu avklarad och budget för 2016 skall klubbas på 

höstmötet. Den gångna tiden har präglats av förvaltning och konsolidering efter det att det 

nya huset färdigställts. Varje enskild styrgrupp har arbetat efter sina fastslagna ramar och 

det har fungerat mycket väl. Det återstår en del att ”finputsa”, främst vad det gäller att 

utnyttja de anställdas resurser över året, det är ju av förklarliga skäl att det finns mer att 

arbeta med under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. 

 

Med tanke på den kommande förändringen i och med en exploatering av hela hamnområdet 

har vi svårt att göra några större förändringar. 

Den stora förändringen mot tidigare år är att styrelsen inte längre är nere och detaljstyr 

verksamheten i styrgrupperna och inte heller längre är både beslutande och verkställande. 

En mer modern och verklighetsanpassad styrning helt enkelt. Någon kallar den 

”företagsmässig” och det är kanske rätt. Vi har ju krav att förvalta en hel del pengar. 

Dessutom måste det finnas ett starkt och utpräglat lönsamhetstänkande, kopplat till den 

rena affärsverksamheten. Hamnen måste generera ett överskott helt enkelt, i annat fall är 

det svårt att underhålla densamme. 

Arrendet är kort och det är bara att acceptera, även om vi inte så önskar. När den nya planen 

för området sedan är fastställd har vi en helt annan spelplan att utgå ifrån och självklart 

kommer detta att, påtagligt, förändra FBK och driften av en hamn. Enligt planen är det då 

kommunen som vi skall arrendera av. 

 

 

 

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. 

 

VERKSAMHETSPLAN2015 
 

  

HAMN OCH FASTIGHETER 



 

 

 

 

Utöver löpande göromål skall FBK utföra ett antal projekt: 

- Behandla bryggorna i kanalen mot alg-beväxning före och under säsongen (samma 
som gjordes 2015). Samt gräsklippning av slänterna i kanalen i den mån det behövs 
utöver den klippning som SjöV utför. FBK klipper gräs runt om trapporna och kanten 
längst ner mot bryggorna. 

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

- Montera hjul på landgångarna för G-H-J bryggorna. 
- Eventuellt utföra ytterligare förbättringar av elsystemet i hamnen. Under föregående 

säsong fungerade allt planenligt efter den ombyggnad som gjordes iår. 
- Installera ett antal bänkar på piren.  
- Egenkontroll av hamnen, utförs 1 gång per år. 

 

 

 

Miljökommittén har till uppgift att säkerställa att FBK tar vara på och efterlever de miljökrav 

som ställs av myndigheterna. 

- Ny latrinpump installerades till säsongen 2015 och fungerar utmärkt.  
- Debatten omkring nyttan av spolplatta och att vi måste avvakta tills vi vet var vi kan 

anlägga en platta, gör att just denna investering kan skjutas fram tills dess att 
detaljerna för Falsterbokanalen-projektet är klara. 
 

 

 

 

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 

 

Ungdomsverksamheten kommer att utökas med segling med den mindre kölbåten C 55. En 

begagnad C 55 införskaffades under 2015 och under 2016 är vår förhoppning att kunna köpa 

in en liknande C 55:a. Seglarskolan kommer då att kunna erbjuda kurser i C 55 segling för 

såväl barn och ungdomar som för vuxna.   

MILJÖ 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 



 
 

 

 

 

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 bedrivs med hjälp av Skånes Seglarförbunds sailcoach för att möta 

seglarnas behov och förbättra möjligheterna till vidareutveckling för seglarna.  

Träning erbjuds för Optimist- o Feva-seglare och erbjuds 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.  

Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter och försäsong. Vi hoppas att 2016 blir ett 

givande seglingsår och att vi breddar utbudet med olika typer av båtar för mera segling! 

 

 

 

 Klubb seglingarna kommer att fortsätta med fast starttid och med omvänd 
startordning dvs. lägst SRS-tal startar först och först i mål har vunnit. Onsdagar alt. 
torsdagar 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 seglingarna, där deltagarna förhoppningsvis kan träffas i nya klubbhuset 
och utbyta erfarenheter. 

 

 Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset Runt”. Datum lördagen den 2 juli. 
Fyra klasser: Cruising, Familj, Flerskrov och Shorthand. Seglingen seglas efter SRS 

handikappsystem. Anmäla tävlingen till SRS Nationell Ranking 2016. 

TÄVLING 



 

 

 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. 

 

 

 

Den viktigaste aktiviteten är att hitta fler eldsjälar som kan driva, genomföra eller planera 

aktiviteter. 

 

En påtaglig satsning är tänkt att genomföras för att få en mer levande hamn vad avser 

medlemmarna emellan. Sociala aktiviteter såsom klubbträffar, söndagsfika, medlemsfester 

och motsvarande. Idéer och tankar är mer än välkomna. Det finns bl.a. önskemål om att vi 

skall få en repetitiv träff genom s.k. After Works. 

Vidare är tanken är att vi som under tidigare verksamhetsår skall genomföra Utbildningar 

och föredrag. 

Havets dag 2016 är planerad till den 31 juli. 

Förutom de ”vanliga” marina utbildningarna så kommer vi även genomföra utbildning inom  

Första Hjälpen och HLR. 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER 



 

 

 

 

 

Målet med informationsverksamheten är att synliggöra FBK med resultatet att vi får fler 

gäster, såväl båtfolk utifrån som lokala landkrabbor. Vidare skall vår hamn vara tillgänglig för 

alla och med bra service för våra gäster & medlemmar. 

 

• Vi kommer även i år att satsa på anställda hamnvärdar. Succén från årets insatser 

talar för sig själv. Vilken fantastisk service vi hade! 

• Artiklar i media. Skriva om såväl framtidsvisionen (Seaside m.fl.)  

som livet i hamnen. . 

• Visa FBK på event i kommunen 

• Fördjupa samarbetet med Falsterbo Horse show och därmed dra nytta av det ökande 

”trycket” under Falsterboveckan. 

• Erbjuda bokningsbara hamnplatser via DockSpot (www.dockspot.se) 

• Avsluta arbetet med den nya hemsidan. Projektet blev fördröjt under 2015. Lansering 

skall ske före årsmötet. En ny administrationsdel är införd och driftsatt. 

• Sponsorskyltar skall uppdateras och förnyas 

 

 

 

 

Första halvåret 2015 har varit lite turbulent och fokusering har lagts på att få klubben att 

fungera även om vår hamnkapten varit sjukskriven och vikarie har axlat hans uppgifter. 

Kvalitetssäkring som nämndes på årsmötet har inneburit genomgång av rutiner, daglig drift 

samt framtagande av BAS kontoplan som förhoppningsvis skall ”sjösättas” vid årsskiftet. 

Detta då vi även har undersökt möjligheten att byta bank från Nordea till Handelsbanken 

eller Swedbank och då är årsskiftet det optimala tillfället då även vårt räkenskapsår når sitt 

slut. 

Införandet av OCR fakturering kommer att ske då vi går över till ny bank, så 2016 blir ett 

nytänkandes år med många nya rutiner!  

INFORMATION 

EKONOMI 


