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   Protokoll 
 
 
 
Kristinestads segelförening r.f. styrelsemöte 
 
Datum:  21/2 2017 kl 18.00 
Plats:  Brahegården, Kristinestad 
 
Närvarande: Ingvar Smeds ordf., Jari Rantala, John Nordlund, Paavo Sallinen, Johan    

Forsman, Antero Honkasalo, Philip Norrvik, Christian Buss, Håkon 
Hesthammer sekr. 
 

Frånvarande: Sakari Laipio, Minna-Maria Mäenpää 
 
 
 
 
15 §             Mötet öppnas 
 Ordförande förklarade mötet öppnat kl 18.17 
 
 
16 §             Beslutsförheten fastställs 
 Mötet konstaterades beslutfört. 
 
 
17 §             Protokoll från tidigare styrelsemöte 

Protokoll från styrelsemöte den 14/12 2016 genomgicks och godkänndes. 
I samband med protokolljusteringen uppmanade ordförande alla att meddela 
kommentarer till protokollen. Om inget finns att anmärka meddelar man att 
protokollet godkänns. 
 

 
18 §              

 
 

 
 
19 §             Medlems och andra avgifter till föreningen 2016.  
 Ärendet ajournerades. 
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 Nytt ärende: Legoavtal för området Pavis. 
Styrelsen genomgick och behandlade det nyss inkomna Legoavtalet för 
området Pavis. Styrelsen fastnade vid moment 2.2 där det framgick att vid en 
eventuell brand av byggnader skall det inom tre år efter att branden startade 
kunna återuppföra byggnaden i befintlig skick. Frågor om att kolla försäkringar 
framkom i diskutionen. Före underteckning skall legogivaren frågas om 
innebörden av momentet och om det kan jämkas på något sätt. 
 
Beslut: Ordförande IS samt Christian Buss (CB) utsågs att skriva under 
legoavtalet om de bedömer läget lämpligt för detta när legogivaren hörts. 

  
 
20 §             Medlemsavgifterna 2017.  

Förbundet erbjuder tjänst att posta medlemsavgiftsfakturor till föreningarnas 
medlemmar. Tjänsten kostar ca 80c per postad faktura och efaktura gratis. Vi 
har idag 261 medlemmar i förbundets register plus 11 familjemedlemmar. De 
av föreningens medlemmar som inte kan nås kan faktureras manuellt. 
Ordförande anmärkte att utskicket i fjol bröt mot höstmötets beslut och 
efterlyste en mer enhetligt system. 
 
Beslut: IS får fullmakt av styrelsen att använda sig av forbundets tjänster vid 
utskickande av fakturor. 
 

 
21 §             Planering av vårmötet 

Det framkom inga extra ärenden från styrelsen. Stadgeenliga ärenden samt 
eventuella inkomna ärenden från medlemarna upptas på vårmötet.  
 
Beslut: Vårmötet fastslås till den 22.03.2017. Plats: Brahegården. Medlemarna 
kallas in genom annons den 8.03 i Suupohjan Sanomat och 11.03  i 
Sydösterbotten. Styrelsen enades om att ifall extra ärenden inkommer 
behandlar man detta via e-post möte. 
 

 
22 §             Ansvarspersonernas rapporter. 

• Fastighet: Väntar på värmen för att ta itu med tamburen i Pavis. 
• Klubbansvarig: Dito, väntar på värme för demontering och reparation av 

huvuddörr och fönstret i tornet. 
 
 
23 §              Sektionernas rapporter 

Navigationssektionen: Har hållit planeringsmöte den 15/2. Promemoria bilägges 
detta protokoll. Händelsekalendern kan kompletteras. 
Paddlarsektionen: Har inte hållit planeringsmöte ännu, men skall göra det inom 
kort. Sektionen uppmanades att göra det snarast så att deras verksamhet kan 
skrivas in i händelsekalendern. 
Ordförande frågade sektionerna hur de ställer sig till att KSF tar över 
kassörfunktionen. Sektionerna lovade att fundera på saken. 
 

 
24 §               Upptagning av nya medlemmar 

En ny ansökan behandlades.  
Peter B Hansson 
Riddargatan 70 
114 57 STOCKHOLM 
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Beslut: Styrelsen beslöt att välkomna Peter B. Hansson som ny medlem i KSF. 
Styrelsen beslöt vidare att utforma en standard skrivelse på båda språken samt en    
blankett för framtida nya ansökanden om medlemskap. 

 
 
 

25 §               Uppföljning av tidigare beslutade ärenden 
• Den nya hemsidan: Två offerter har inkommit respektve Bits &Bytes KB och 

Inconcept AB båda från Närpes. Efter redovisning och diskussion beslöt 
styrelsen att välja Bits & Bytes som var klart billigast. Man beslöt vidare att 
kostnaderna för hemsidan samt webbhotell och uppdateringar skulle delast 
40, 30, 30% mellan KSF och sektionerna.   

• Kontraktet med staden om ersättning till föreningen för remningsarbetet 
med solrutten: Kontraktet är färdigbehandlat, godkänt och underskrivit den 
28.06.2016. Omfånget av det arbete som utförts hittills skall uppskattas och 
föreningen skall få ersättning i material som kan användas i 
föreningshamnen. Preliminärt riktvärde ca 2000€. 

• Händelsekalendern i årsboken: Händelsekalendern är ännu inte klar, man 
inväntar fortfarande Paddlarsektionens del. Det betonades att vid varje 
händelse skall det finnas en arrangör. 

• Arbetsuppgiftsspecifikationerna för ansvarspersonerna 
På styrelsemöte den 24.01.2017 blev arbetsgruppen JR HH IS uppnämnd 
för att se över instruktionerna för de olika ansvarspersoner. Förslag på 
instruktioner för en del ansvarspersoner är inhämtad från Christer Norrvik. 
Arbetsgruppen har ännu inte haft möte och hade därför inget förslag till 
styrelsen.  

 
 
 
26 §             Under beredning varande ärenden 

• Vid MOB-kursen i Lojo den 11.03.2017, deltar AH. 
• Planering av årets i händelsekalendern upptagna traditionella föreningstalkon. 

Styrelsen skulle gärna se att talkoandan i föreningen stärkts. Det 
konstaterades att inför vårtalkot i samband med byte av kätingar m.m. 
behöver exkstra manskap. Man beslöt även att det skulle utredas 
noggrannare vilka arbeten som skall utföras. 

 
 
27 §                Anmälningsärenden 

• Föreningens anmälan till föreningsregistret och till företagsregistret är nu 
anhängiga hos PRS. 

• Föreningen uppmärksammats i notis i SÖ och i Suupohjan Sanomat där det 
meddelades att restaurangen kommer att fungera under 2017 med ny 
restauratör. 

• Föreningen har uppmärksammats i reportage i SÖ, initierat av CHN med 
anledning att Kristinestads status som hamnstatus är under hot. Konstaterdes 
i reportaget att föreningen inte kan åta sig ansvaret för remning av farleden till 
staden om statens farled till hamnen slopas och utprickningen tas bort. 

• Förbundet adressuppbåd mot regeringens planerade båtskatt har distribuerats 
till ett antal e-postadresser med uppmaning att sprida vidare och naturligtvis 
”rösta”. Regeringen torde redan ha återtagit förslaget. 

• Restauratören meddelat att han skall ta kontakt med Gastrina/Itälaakso. Vissa 
förändringar i Pavishuset antyder att Khomsan inte gjort affär med Gastrina. 

 
Beslut: Anmälningsärenden togs till kännedom. 
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28 §               Övriga ärenden 

• JR tog upp frågan huruvida man skulle deltaga i boken ”Besök/hamnar” där 
bl.a. gästhamn och bränslestation kan marknadsföras till en kostnad av 
122,76€ 
Beslut: Godkändes. 

 
• Deltagande av ”Fyr-veckoslut” . 

Beslut: Styrelsen beslöt att föreningen inte deltar i arrangerandet av 
tillställningen. 

 
 
 
29 §               Mötes avslutande och datum för nästa möte 
 

Mötet avslutades kl 22.18 och nästa möte fastslogs till den 15.03.2017 kl 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  __________________ 
Ingvar Smeds, kommondor Håkon Hesthammer, sekr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


