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FBK är en allmännyttig ideell förening och 

har till ändamål att lokalt främja ett aktivt 

båt- och friluftsliv samt driva 

hamnverksamheten grundad på kraven om 

tillgänglighet och skydd för Höllvikens unika 

miljö. 

FBK skall verka för god sjösäkerhet samt ett 

gott kamrat- och sjömanskap. 

  

Styrelsens ambitioner är att utifrån de förslag som har framkommit dels från Vellinge kommun men 

även från Sjöfartsverket, göra det bästa av situationen både ur ett ekonomiskt och ett 

verksamhetsperspektiv, där hamnen och klubben kan leva kvar i den skepnad vi vill ha det i, och med 

en kostnad som medlemmarna tycker är rimlig. Det kommer att bli många och långa diskussioner 

inför och under 2018, hur vi vill ha det i framtiden!  

Ett är dock säkert - att på den väg vi för närvarande befinner oss med engagerade medlemmar - 

trivsamma möten och en positiv anda kommer vi att verka för att även 2018 blir ett år med god 

verksamhet, bra service och en sammansvetsad organisation. 

Väl mött till ett fantastiskt 2018. 

Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 

 

Kölbåts- och tävlingskommittén 

•  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 under vår och sommar samt söndagar på 

höstkanten. 

•  Prova på seglingar i bl.a. C55 tillsammans med 

ungdom 

•  Kommer att lägga upp ett register för snabbare 

kommunikation med deltagare och andra med 

mast på båten. 

•  Grill efter seglingarna, när vädret så tillåter, där 

deltagarna  kan träffas och utbyta erfarenheter. 



  Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset 

Runt”. Datum inte fastlagt än. Seglingen seglas 

efter SRS handikappsystem. 

•  Grön kappsegling tillsammans med 

ungdomskommittén. 

•  Genomföra ett par kvällskurser under vinter/vår, 

regler och trim 

  Temakväll ”shorthandsegling” 

•  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: Per-Jonas Quist 

 

Hamn  

 

2018 tar med sig lite av 2017 planer och önskningar 

fortfarande har vi inget svar på hur arrendet skall 

läggas och vem som har rådigheten i hamnen. 

Vi skall fortsätta vårda våra intressen och 

anläggnings delar mest focus blir på att påla alla 

platserna på H bryggan för att avlasta belastningen 

på flytbryggan och att avhjälpa förtöjnings 

bekymren vid kraftig vind och ström . 

Utrymmen i hamnen är en nöt att knäcka , vi fick av 

kommunens ordförande reda på att förbereda 

planering för att alla båtar skall över på NW sidan 

och det är 167 st , och det pusslet är inte lätt att 

lägga. 



Miljön / Båthanteringen är ett projekt som 

kommunens miljö ansvarige tyckte var ett 

förnuftigt och bra förslag att skapa en enkelhet i att 

vara miljö medveten och att faktiskt vilja använda 

möjligheterna som vi planerar för. Projektet kräver 

att många saker faller på plats , tillstånd från 

sjöfartsverket och kommunen samt ett långt 

arrende för att finansiera projektet. 

Vi vill fortsatt sätta ekonomin i focus för att 

båtägandet skall vara försvarbart och att vi 

använder våra pengar till investeringar som gynnar 

funktion och trivsel inte bara vi båtägare utan att 

det skall fortsätta vara en öppen hamn för alla vare 

sig du har båt eller cykel för att finna frid i hamnen  

Restaurangen och kanske säsongs fik eller mat vagn 

kan få en mer attraktiv dragnings kraft till hamnen 

för alla.   

Reparationer och underhåll på anläggningen 

budgeterar vi som alltid för, vi lägger till att årliga 

dykningar på flytbryggona skall vara en gång om 

året i fortsättningen trots att vi bytade alla 

schacklarna i sommar. 

Vi har tagit ansvar för hamnen i 50 år och det vill vi 

fortsätta med oavsett om det är kommun eller 

sjöfartsverket som vi arrenderar av så skall alltid en 

samverkan mellan olika intressen i hamnen vara i 

centrum för planering och arbete för att skapa en 

stabil och trivsam hamn där överskottet 

återinvesteras i hamnen och skapar en klubb med 

trygg ekonomi. 

Medlems engagemang som hamnvärdar eller på 

arbetsdagarna är inte bara viktigt för ekonomin 

utan även för klubbsamanhållningen , förslag på att 

återinföra klubbdagar vid sjösättning och 

upptagningar där vi hjälps åt och har fika eller ärtor 

med förtäring i klubbhuset vid pauserna . 

Vi ses i hamnen  

Ansvarig: Michael Kristensson    



Fastigheter 

Klubbstugan med tillhörande toaletter/duschar har 

fått sin ”ansiktslyftning” och det är inte planerat in 

några större förändringar inför 2018 – mer än 

normalt underhåll, vilket tagits med i budgeten 

inför nästa år. Restaurangen kommer också att få 

ett lyft och kommer till nästa år att starta upp, 

fräschare än någonsin – på bekostnad av 

hyresgästen. 

Ansvariga: Bosse Körner – Per Gullstrand – Konsult: 

Björn Holmgren  

 

Information 

Vi vill fortsätta ge våra gäster en trevlig vistelse i 

vår hamn. En välordnad miljö med bra bemötande 

och service gör att båtgäster, husbilar och vanliga 

landkrabbor återkommer till hamnen. Hamnen ska 

vara till för alla och kunna erbjuda både 

medlemmar och besökare en bra service. I det 

fortsatta arbetet under 2018 avser vi att:  

•  Bygga vidare på att engagera ungdomar och 

medlemmar såsom hamnvärdar. De har även i år 

varit en stor framgångsfaktor i att kunna hålla en 

fantastisk service till alla våra gäster. 

•  Fortsätta vara aktiva i media och marknadsföra 

Visionsgruppens arbete för en ny hamn. 

•  Visa FBK på event i kommunen 

•  Uppdatera och förbättra den nya hemsidan och 

andra kanaler såsom Facebook. Tillsammans med 

Rikard Roth. 

•  Utöka med fler sponsors skyltar - i år har vi 

kunnat välkomna ett antal nya sponsorer och fler 

är på gång. 

Ansvarig: Ann-Kristin Olsvold 

 



Miljö 

Miljökommittén har till uppgift att säkerställa att 

FBK tar vara på och efterlever de miljökrav som 

ställs av myndigheterna. Eftersom vi saknar 

ansvarig för miljö så har huvudansvaret lagts på 

ordförande – så länge, men det är också så att 

varje kommitté skall ”tänka miljö” när de planerar 

något arrangemang eller arbete - efter klubbens 

policy. 

 Ansvarig: Ordf. tillsammans med varje kommitté 

 

Ekonomi 

Kommunens förhandlingar med Sjöfartsverket och 

eventuellaplaner för om- och nybyggnation i 

Falsterbokanalen påverkar oss fortfarande och gör 

vår ekonomi svårbudgeterad. Vi har dock även för 

2018 ett arrendeavtal till ett belopp av ca. 210 kkr. 

och budgeten är därför satt efter detta. Mer 

tveksamt är hur framtida investeringar i hamn och 

byggnader ska planeras och genomföras. Vi håller 

därför igen på alla kostnader även för nästa år, och 

hoppas att vi snart får mer besked om vad som 

kommer att hända runt Falsterbokanalen. 

För att bättre vara rustad för framtida 

avgiftsjusteringar, föreslår styrelsen en förenkling 

av prissättningsmodellen. Förslaget är att klubben 

tillämpar Båtunionens uträkningsmodell och målet 

för 2018 är att uppnå en höjning av 

båtplatsavgifterna med ca. 8% i genomsnitt. 

Ansvarig:  Rodika Klinge 

 

 

 

 

 



Aktiviteter 

Det viktigaste inför 2018 är att hitta fler eldsjälar 

som kan driva, genomföra eller planera aktiviteter. 

Inför kommande verksamhetsår är det av stor vikt 

att få igång mer sociala aktiviteter såsom 

klubbträffar, söndagsfika, medlemsfester m.m. 

Tanken är också att det kommer bli utbildningar 

och föredrag. 

Havets dag 2018 är planerad till juli månad.  

Ansvarig: Börje Svensson, Eva Kristensson, Ingrid 

Sommarin, Eva Körner 

 

 

Ungdomskommittén 

Vår målsättning är att: 

• Få fler aktiva seglare 

• Behålla ungdomarna kvar i klubben efter 

genomförd seglarskola 

• Skapa förutsättning så att ungdomarna och vuxna 

kan vidareutvecklas inom segelsporten 

Seglarskolan 

Seglarskolan kommer att bedrivas ungefär som 

tidigare under 6-7 veckor under sommaren med 

Optimistjolle- och Fevasegling. Seglarskolan 

kommer att marknadsföras lite mer för att få fler 

seglare. Vi kommer att satsa på att locka ungdomar 

(12-15 år) till C 55-segling genom att synas på 

sociala medier. 

Utbildningsinsatser kommer att ske inom FBK, 

inom Skåneidrotten och i Svenska Seglarförbundets 

regi för att vidareutveckla och utbilda våra 

instruktörer och ledare. 

 



C 55-segling 

Ungdomskommittén kommer att bredda 

satsningen på segling med C 55-båtarna för både 

ungdomar och vuxna. Samarbetet med 

kölbåtskommittén kommer att intensifieras för att 

nå fler seglare och kunna göra fler aktiviteter. 

Träning och kappsegling 

Vi kommer att erbjuda Optimist- o Feva-träning 

med ett träningstillfälle per vecka under maj – sept. 

Vi fortsätter hjälpa seglare som vill delta på 

kappseglingar i Skåne.   

Ett av ”Öresunds racen” för Optimistjollar och 

Fevor kommer att arrangeras av FBK. 

 

 

Nya båtar 

Två av de äldsta Optimistjollarna kommer att 

ersättas av två nya. 

Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter och 

försäsong. Vi hoppas att få många fina 

seglingsdagar under 2018!  

 

Ansvarig Susanne Thomée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visionsgruppen 

I avvaktan på Kommunens och Sjöfartsverkets 

överenskommelse så har Visionsgruppen ”legat 

lågt” under 2017. Man har sagt att en 

överenskommelse kommer att ske vid årsskiftet. 

2017/2018 - så det blir åter dags att träffas och 

hitta en lösning som gynnar oss all i någon form. S 

Det kommer givetvis att bli ett ömsesidigt givande 

och tagande som gruppen hoppas att alla 

medlemmar kan ställa sig bakom.   

 

Ansvarig: Bertil Mattsson, Sven Thomee, Eva 

Körner, Ingrid Sommarin, Mikael Kristensson, 

Rickard Sommarin 

 

 

 

 

 

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt 

till i de olika grupperna och som inte 

omnämns i verksamhetsplanen! 


