
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. 

  

Navigare necesse est 

Det har varit många utmaningar under året med många segelbyten där den största 
utmaningen har varit, och kommer att bli under 2023, arrendefrågan där det i dagsläget 
tecknats en överenskommelse med markägaren Sjöfartsverket och nya arrendatorn 
Vellinge kommun. Det är ett 25-årigt avtal med möjlighet till 25 års förlängning.  

Avtalsstart är beräknad till 2024-01-01. Arrendeavgiften är i skrivande stund inte satt. 
Kommunen köper 2 byggnader inom arrendeområdet av Sjöfartsverket med avsikt att 
riva dessa för att använda markområdet för parkeringsplatser på sommaren och 
båtuppläggningsplats under vintersäsongen. 

Kommunen avser att under 2023 påbörja detaljplanearbete tillsammans med FBK. 
Därvid att kartlägga vårt behov för att möjliggöra utveckling av hamnplanen och 
småbåtshamnen såsom ansvarsfördelning inom området som tex sanering av mark, 
ansvar, rådighet, miljökrav och underhåll och drift. 

Samarbetet med Sundgymnasiet kommer att fortsätta med att utveckla verksamheten 
för seglande gymnasister. Förutom seglarskola och gymnasium kommer vi att med våra 
speciella vind- och sjöförhållanden fortsatt locka till oss elitseglare från våra nordiska 
länder. 

2023 kommer såklart fortsättningsvis att ha mycket stort fokus på våra ungdomar som 
vill lära sig segla och därmed skapa en plattform av FBK instruktörer, tränare och 
tävlingsseglare och kappseglingsverksamhet. 

I arbetet med detaljplaneringen tar vi med att vi vill öka attraktionskraften för att locka 
fler gästande båtar och husbilar, men vi önskar såklart också att allmänheten kommer 
och besöker området i större omfattning 

Med ankare i mössan / Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 

  



 

 

Verksamhetsplan Ungdomskommittén 2023  
Välkommen till en ny säsong med Falsterbokanalens båtklubbs  
seglarskola 2023. 
 
Segling är en sport man kan ha mycket glädje av hela livet. Här finns en möjlighet 
för dig som är från 8 år och som vuxen att denna sommar lära dig att segla från 
grunden eller förbättra dina seglingskunskaper ytterligare och samtidigt utforska 
båtlivet.  
 
Då Vellinge har valt att storsatsa på segling har man startat upp ett Seglar 
gymnasium som startade 2021. Segelbasen för detta gymnasium är 
Falsterbokanalens Båtklubb. Detta innebär att vi på FBK har allt från glada 
amatörer till landets seglings stjärnor under samma tak! 
 
Falsterbokanalens Båtklubb erbjuder seglarskola och är certifierad enligt 
Svenska Seglarförbundets riktlinjer både vad gäller kursplan för deltagare såväl 
som utbildning för instruktörer. Jollekommitteen arbetar även aktivt för att inte 
bara erbjuda minimi kravet för en certifierad seglarskola utan erbjuda det lilla 
extra i allt från ledare till material. Seglarskolan använder båtklubbens 
Optimistjollar, RS Fevor, C 55:or och följebåtar. 
 
Klubben satsar på att kontinuerligt utbilda instruktörer och ledare avseende 
säkerhet och sjömanskap enligt SSF regler och förordningar. Vi arbetar även med 
andra aktörer så som RF-SISU för att ytterligare förstärka kompetenser inom 
bland annat ledarskap och pedagogik.  
FBK har däremot i dagsläget inga instruktörer eller ledare som är utbildade i att 
hantera barn med speciella behov vilket vi såklart jobbar på att kunna erbjuda i 
framtiden. 
 
För att hitta mer information och eventuella förkunskaper om kursen/kurserna 
eller gruppen som du är intresserad av så hittar du all information nedanför. Är 
något fortsatt oklart eller om det finns speciella behov så är ni varmt välkomna 
att höra av er till oss i Ungdomskommittén via mail på 
ungdom@falsterbokanalen.se  
 

mailto:ungdom@falsterbokanalen.se


Vi hoppas att se många entusiastiska ungdomar och vuxna som vill segla i 
sommar. 
 
Observera, det går ännu ej att anmäla sig till någon av kurserna. Men håll 
koll på vår hemsida då vi lägger in kurserna så fort planering, ledare och 
instruktörer är på plats. 
 
 
 

Träning och tävlingsgruppen 2023 
 
Kursupplägg  
Tävling och träningsgruppen är för dig som gått vill vidare utveckla dig i att bli en 
duktig, skarp och taktisk seglare inför eventuella tävlingar. Gruppen är för de 
ungdomar som valt att vidareutveckla optimistjolleseglingen och som vill 
fortsätta att satsa på segling som en idrott. Gruppen ger seglarna möjligheten att 
maximera seglingssäsongen samtidigt som man introduceras till kappsegling. 
Med sammanhållning, nyfikenhet och drivkraft hoppas vi på FBK kunna fostra 
nästa generations seglare.  
 

Det kommer att under säsongen ges 2 träningstillfällen i veckan (1 vardag och 1 
Helgdag), när ljust inte tillåter det kommer enbart 1 helgdag erbjudas. Gruppen 
leds av OS-seglaren Martin Strandberg som huvudansvarig och han tillsammans 
med klubbens tränare skiftas om att vara tränare.  
 
 
Har ni frågor om gruppen så tveka inte på att kontakta oss i ungdomskommittén 
på vår mail ungdom@falsterbokanalen.se, så hjälper vi gärna till! 
 
 
Vänlig hälsning 
Falsterbokanalens Båtklubb 
Ungdomskommittén 

  



 

Verksamhetsplan Kölbåts- och 
tävlingskommittén 2023 
 

• 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. Alla är 
välkomna med eller utan båt 

• Seglingen kommer att ha starttid kl. 19:00 maj – juli. Från 1 augusti till 
slutet av serien börjar vi kl. 18:30 så att det inte blir så sen målgång. 

• Bojen ”Jannes” i nordväst kommer att bli större då den syns lite dåligt.  
• Korvgrillning fortsätter till självkostnadspris efter seglingarna, när vädret 

så tillåter, där deltagarna kan träffas och utbyta erfarenheter.  
• Klubbseglingarna avslutas i början av september med klubbmästerskapet. 
• Vi genomför som vanligt ”FBK Näset Runt” i början av augusti.  
• Genomföra grön kappsegling tillsammans med ungdomskommittén.  
• Genomföra rött kappseglingsarrangemang. Detta kommer att bli ORCi 

Öppet SM som ska genomföras 27–30/7.  
• Genomföra ett par kvällsseminarier under vinter/vår 
• Utse ”Klubbmästare” i segling 
• Utse ”Kanalmästare” i segling 
• Verka för att FBK blir representerad på kappseglingar både i närområdet 

samt övriga världen. Bland annat genom att samordna deltagande i andra 
klubbars kappseglingar 

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

 
Ansvariga: Rikard Roth, Jens Listrup och Bo Zanichelli 
 
Med vänlig hälsning 
Falsterbokanalens Båtklubb 
Kölbåts- och tävlingskommittén  
  



Verksamhetsplan 2023 för miljökommittén  
 
 

- att följa utvecklingen, förordningar, lagar mm på båtmiljöområdet 
- att tillsammans med Framtidskommittén och kommunens miljöenhet 

snarast eller senast till säsongen 2024 utveckla vår hamn till en Blå hamn 
med 20 tons båtkran, spolplatta och reningsanläggning för en miljöriktig 
hantering av medlemmarnas båtar. 

 
 
Vänlig hälsning 
Falsterbokanalens Båtklubb 
Miljökommittén 

 
 

Verksamhetsplan Marknadskommittén 
 
  

Arbetet med sponsoravtalen och reklamskyltarna pågår kontinuerligt allt 
eftersom nya kunder tillkommer och andra väljer att marknadsföra sig på andra 
platser. På grund av byggandet av Food Court har det gjorts en del 
omplaceringar av vissa reklamskyltar för att de bättre ska synas då medlemmar 
och gäster passerar ner till hamnen. PEAB är vår för tillfället största sponsor då 
dom gått in och renoverat jolle slipen och företagets logga finns nu på alla våra 
optimistjollar. 
  
Vill du och ditt företag också synas på FBK:s hemsida, sociala medier och i 
hamnen?  
Maila elinmeynert@gmail.com  
  
  
Vänligen, Elin Meynert  
Ansvarig Marknadskommittén 
 

mailto:elinmeynert@gmail.com


Verksamhetsplan Hamn- och 
Fastighetskommittén 
 
 
FBK vill hålla en hög servicenivå till klubbens medlemmar och till hamnens 
gäster. 
 
Hamnansvarig och Hamn & Anläggningskommittén ansvarar för underhållet av 
hamnanläggningarna och fastigheterna vars huvudsakliga funktion är att: 

• Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra 
nödvändigt underhåll/reparationer/ombyggnader i tid. 

• Förbättra den tekniska standarden där det går att förbättra till rimliga 
kostnader. 

• Vara kontaktperson för leverantörer, entreprenörer, kommunala och 
statliga myndigheter inom ramen för FBK verksamhet. 

• För ändamålet tillse genomförande av relevanta egenkontroller och 
elsäkerhetstester för att identifiera behov av reparationer och 
förbättringar. 

• Ansvarig för budget, intäkter, hamninvesteringar och upphandling av 
entreprenörer och tjänster. 

• Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i hamnen och 
därmed försäkra att FBK är godkänd enligt myndigheters gällande direktiv. 

• Efter behov och beslut från styrelsen tillföra nya faciliteter som höjer 
bekvämligheten i hamnen. 

• Hamnansvarig ingår som ledamot i styrelsen och rapporterar till styrelsens 
ordförande 

 
  



Budget 2023 
 
Nu var det dags igen för att göra en budget för nästkommande år och som det 
har varit de sista åren så är ovissheten fortfarande stor, inte minst när det gäller 
Falsterbo kanalens framtid. Vi väntar fortfarande på beslut för att kunna göra 
våra planerade investeringar.   
Samtidigt så sker drastiska saker runt om i världen och tyvärr så påverkar dom 
även oss inte minst ekonomiskt, hög inflation och osäkerhet kring elpriset bör 
nämnas. Orosmolnet kring momsen kvarstår huruvida hamn och landplatser 
likställs med parkeringsplats. 
    
I år måste vi uppmärksamma våra Gästbåtsintäkter som har slagit alla rekord 
och det beror nog på att många fortfarande hemestrade och att den svenska 
kronan är väldigt attraktiv för våra utländska grannar men även vi kan åt oss 
äran att vi gör allt vi kan för att vår hamn ska upplevas attraktivt   
Vi hade en stor oväntad kostnad när det gäller ”Nya klubbhuset” som inte var 
planerad men som då krävde en omgående åtgärd (Damduscharna)  
 
Med så många osäkerhetsfaktorer föreslår styrelsen ändå vissa justeringar i 
förslaget till budget 2023.  

1. Avgifter indexeras enl. tidigare beslut  
2. Ny grupp intäkter ”Gymnasieseglare” 
3. El beräknas på förbrukning 2022 och med viss % höjning  
4. Gästbåtsintäkter hoppas vi kunna behålla trots den stigande inflationen  
5. Investering i en ny ribb för ca 300 000: - som avskriva på tre år 
6. Smärre justeringar till följd av utfall mm. 

 
Med hopp att nästkommande år kommer med svar på alla våra frågor och att 
vissa beslut kan rors i hamn och vår förnyelse kan börja 
 
Kathrin Fremberg, 
Kassör  
 
  



Visions- / Framtidsgruppen 
 

Det har tagit ny fart i gruppen efter det att Vellinge kommun och Sjöfartsverket 
enats om att Vellinge kommun kommer att ta över klubbens arrendeavtal och 
skapa ett arrendeavtal på ett antal år framåt! 
Gruppen består dels av några tidigare deltagare från Visionsgruppen, dels nya 
deltagare från Framtidsgruppen. 
Gruppen kommer att arbeta med utgångspunkt i den uppbyggda plan – inklusive 
förslag i trä som fanns att beskåda i klubbhuset under en längre tid – som 
Visionsgruppen tidigare arbetat fram.  
Givetvis har förutsättningarna ändrats en del sedan planen först togs fram och 
det är utifrån detta vi kommer att träffa Vellinge Kommun i en Workshop 
tillsammans med andra eventuella aktörer i och runt hamnen. 
Vi är givetvis lyhörda för vad medlemmarna har för ”input” i denna fråga! 
 
Framtidsgruppen består idag av:  
Patrik Meynert – Rodika Klinge – Mickael Kristensson – Stefan Rosenqvist – 
Mikael Ekman samt Rickard Sommarin 
 
 

Vänlig hälsning 
Falsterbokanalens Båtklubb 
Framtidsgruppen 
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