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   Protokoll 
 
 
Kristinestads segelförening r.f. styrelsemöte 
 
Datum:  24/1 2017  
Plats:  Brahegården, Kristinestad 
 
Närvarande: Ingvar Smeds ordf. (IS), Jari Rantala (JR), John Nordlund (JN),  

Paavo Sallinen (PS), Johan Forsman (JF), Antero Honkasalo (AH),  
Philip Norrvik (PN), Håkon Hesthammer sekr. (HH). 
 

Frånvarande: Christian Buss, Sakari Laipio, Minna-Maria Mäenpää 
 
 
1§  Mötet öppnas 
 Ordförande förklarade mötet öppnat kl 18.04 
 
2§  Beslutsförheten fastställs 
 Mötet konstaterades beslutfört. 
 
3§  Protokoll från tidigare styrelsemöten 

Protokoll från styrelsemöte den 14.12.2016 saknades. Ordförande kontaktar 
tidigare sekreterare. 

 
4§  Konstituerande av styrelsen: 

Sekreterare: Christer Norrvik CHN har avgått och lämnar uppdraget. Den 
nyligen invalde Håkon Hesthammer och är beredd att ta över. 
Beslut: Godkändes 

 
Kassör: Ingvar Smeds utsågs till t.f. kassör i december 2016. 
Beslut: IS fortsätter som t.f. kassör för 2017.  

 
Miljöansvarig: Paavo Sallinen 
Beslut: Återvaldes 

 
Arbetschef: Jari Rantala 
Beslut: Återvaldes 

 
Fastighetsansvarig: Christian Buss 
Beslut: Återvaldes  
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Hamnkapten: Leif Sjöqvist 
Beslut: Återvaldes. Det påpekades att informationen mellan hamnkapten och 
styrelse måste vara gensidig samt att hamnkaptenen kallas till styrelsemöten 
vid behov. 

 
Klubbrumsansvarig: Jari Rantala 
Beslut: Återvaldes 

 
Registeransvarig: Ingvar Smeds, 
Belsut: Återvaldes.  

 
Restaurangansvarig: Minna-Maria Mäenpää 
Beslut: Återvaldes 

 
Årsboksarbetsgrupp: JR, LS och Ann-Mari Ahlkulla   
Beslut: Återvaldes. Den senare nemnda utom styrelsen.LS och AMA utom 
styrelsen 

 
Besiktningsnämnden: Rolf Nordström, Antero Honkasalo, Bjarne Sjökvist, 
Johan Nordström och Tom Andlin. 
Beslut: Samtliga återvaldes. JN uppmanade besiktningsnämnden att i god tid 
informera båtfolket vad som behövs för 2017. 
 
Ansvarsperson för Högklubbs och Yttergrunds framtid som angöringsplatser för 
fritidsbåtar valdes Jari Rantala som fick i uppdrtag att sköta kontakter med 
Senatsfastigheter, Forststyrelsen och staden. 

 
Ansvarsperson för föreningens hemsida valdes HH.  

 
Ansvarsperson för föreningens bevakning/deltagande i planproceduren 
gällande inre hamnens område valdes IS. Det refererades till beslut på 
höstmötet där det uppmanades föreningen att aktivera sig i detta och försöka 
påverka så att båtlivet i Kristinestad gynnas. 
 
Under behandlingen av ärendet framkom bl.a. att båtregistret bör uppdateras 
så att alla båtar kommer med. Besiktningsnämnden åtar sig att alla besiktade 
båtar under 2017 fyller i registreringsblankett.  
 
JR påminde om att ta kontakt med Patent och registerbyrån för ändring av 
kommondor (samt bankkoder m.m. )och andra funktionärer. 
 
Under ärendets behandling uppstod en diskussion om de olika 
ansvarsområdens arbetsuppgifter, vad skall göras och vad som förventas. 
Styrelsen beslöt att uppnämna IS, JR och HH att till nästa möte se närmare på 
de olika ansvarsområdens arbetsuppgifter och samansättning. 

 
 
5§ 
 
6§  Ansvarspersonernas rapporter: 

Klubbrumsansvarig JR informerade att två lås fattades i klubbrummet samt att 
när allt är klart kommer respektive ledamöter i styrelsen få egna skåp. 
 
Arbetschef JR tog upp instalation av fönster samt ytterdör mot hamnen med JF. 
Detta skall åtgärdas i sammarbete med hamnkapten. 
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I övrigt inga rapporter. 
 

 
7§  Sektionernas rapporter: 
 Navigationssektionen: Inga rapporter framkom. 
 Paddlingssektionen: Inga rapporter framkom. 
 
8§  Händelsekalendern för 2017 

Styrelsen gemomgick preliminärt händelsekalendern för 2017 som kommer att 
framstå i föreningens (årsberättelse) årsbok samt på föreningens hemsida. 
 
Styrelsen beslöt i samband med detta ärende att en sommarträff på 
Högklubben skall arrangeras den 5.08.2017.  
Kalendern skall ännu kompletteras med uppgifter om eventuell mässresa, 
paddlingssektionens planerade händelser och sedan uppgift om vilket av 
föreningens organ som arrangerar vad. 
 

 
9§  Upptagning av nya medlemmar 

Inga nya medlemmar rappoterades per datum. Styrelsen påpekade att det 
brister i rutinerna för anmälningar. Styrelsen beslöt att alla ansökanden om 
medlemskap skall göras skriftligen av den sökande.Det bör framkomma 
utförliga kontaktuppgifter såsom telefonnummer och epostadress. Man ansåg 
också att ansökingsprocdyren kan göras lättare genom att upprätta tillgång för 
ansökan via hemsidan. 

 
10§   
 
11§  Under beredning varande ärenden 

- Bokslutet 2016 
Beslöts att IS tillsammans med bokförarbyrån uppgör bokslutet för 2016. 

- Byggverksamheten i hamnen. Bryggor och bojstenar  
Det påpekas att flytbryggan kättningar borde ses över och att den eventuellt 
skulle flyttas några grader norrut för att ge bättre utrymme för insegling av 
hamnen. Beslöts att IS samråder med hamnkapten LS om frågan. 

- Paddlingssektionens byggplaner 
Sektionen hade nämnt i verksamhetsplanen att man önskar sig utökade 
utrymmen för att förvara sin materiel. Dock har man inte planerna konkret 
och har inga kostnadsförslag för närvarande. 

- Tankstationen, de sista arbetena. Arbete med bryggan återstår att bygga en 
mer permanent skoning vid kajen så att man inte som nu behöver bygga 
varje vår och riva varje höst. 
Besiktningsrapport från Christer Norrvik togs till kännedom. 
Besiktningsprotokollet snart på kommand. Beslöts att avvakta situationen. 

 
 
12§  Anmälningsärenden 

- Restauratören Khomsan T ”Uddi” har via e-post 2/1 meddelat att han 
godkänner kontraktet som vi skrivit det. Underteckning saknas ännu. Det 
har framkommit ett han planerar att Pavis kommer att vara bemannat 
dygnet runt under säsongen. Önskar göra mindre renoveringsarbeten i 
samband med tillträdet. Bekostar troligen själv. Hur förhåller vi oss? Beslöts 
att föreningen förhåller sig positivt, men vill se planer för åtgärderna innan 
de görs.Föreningen tömmer de aktuella rummen. 
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- Besiktning av bränslestation gjordes 16/1 med CHN närvarande. CHN:s 
rapport har distribuerats per e-post. Besiktningsprotokoll torde komma 

- En båtorganisation, ca 25 pers kommer kanske att besöka Pavis i 
november detta år 

- (Mobb-kurs) MOB-kurs, man over board, arrangeras av båtförbundet. 
Deltagare från föreningen? 
 
Beslut: Anmälningsärenden togs till kännedom. 

 
13§  Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden framlades. 
 
14§  Mötes avslutande och datum för nästa möte fastställs 
 
. Nästa möte fastslogs till tisdagen den 21.02.2017 kl 18.00 

Mötet avslutades kl 22.23 
 
 
 
 
 
__________________  __________________ 
Ingvar Smeds, kommondor Håkon Hesthammer, sekr. 

 
 
 
 
 
 


