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   Protokoll 
 
 
 
Kristinestads segelförening r.f. styrelsemöte 
 
Datum: 15/3 2017 kl. 18.00  
Plats: Brahegården  
 
Närvarande: Ingvar Smeds ordf., Jari Rantala, John Nordlund, Paavo Sallinen, Johan    

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

 
Frånvarande: Philip Norrvik, Sakari Laipio, Minna-Maria Mäenpää 
 
 
 
 30 §             Mötet öppnas 
 Ordförande förklarade mötet öppnat kl 18.12 
 
 
31 §             Beslutsförheten fastställs 
 Konstaterade mötet beslutfört. 
 
 
 32 §             Protokoll från tidigare  

Protokoll från forrige möte den 21.02 godkändes och undertecknades. 
 

 
 33 §             Vårmötet, sista förberedelserna 
 -Föreningens och paddlingssektionens verksamhetsberättelser 
 -Inga medlemsskrivelser inkommit inom februari 
 -Kallelseannonser varit införda i SS 8/3 och SÖ 11/3 

-Trakteringen på mötet. En undervisningsgrupp i gymnasiet är beredd att sköta     
trakteringen på mötet till förmån för klassresa. För 30 pers kostnad 90-120€.  
 
Styrelsen diskuterade fritt denna paragraf och slog fast följande: 

• Man kan inte betala räkningar som skall föras in i bokföringen från 
handkassan. Verksamhetsgranskaren har vid samtal med IS, efter detta 
möte NB, meddelat att handkassan kan användas, men den bokförs 
separat. Den bör innehålla 100€ max. Rekommenderar att 
handkassorna avvecklas. 

• Antaganden av nya medlemar samt uteslutanden av medlemmar är en 
styrelsesak som skall protokollföras.  

• Styrelsen ansåg att 20 pers är en mer realistisk siffra vid årsmötet. IS 
diskuterar vidare med undervisningsgruppen i gymnasiet om 
trakteringen av 20 pers. 
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34 § Årsboken 2017 status 

- Har allt material inkommit? 
- Vilken titel skall sektionscheferna ha? Ordförande inte ”tillåtet” 
- Medlemsförteckningen i boken. Föreningens medlemsregister är nu så 

kaotiskt att det vore bäst om någon medlemsförteckning inte ingår i boken 
detta år 

- Skall händelsekalendern kompletteras med paddlarnas aktiviteter? 
 
JR orienterade styrelsen om årsboken status per datum där det framkom att 
det ännu saknades lite bilder, en berättelse och verksamhetsberättelser. 
Man konstaterade vidare att många har inte betalat medlemsavgiften till 
KSF men KSF har fakturerats och betalat medlemsavgift till Förbundet för 
dessa medlemmar. Detta skapar ett visst problem som innebär ett rätt så 
stort arbete att reda ut. 
  
Beslut: Styrelsen beslöt att inte publicera medlemsförteckningen i årsboken 
detta år, utan vänta med detta tills man får allting i ordning. Vidare beslöt 
man att nuvarande sektionscheferna skall fr.o.m. nu heta sektionsledare. 
De övriga går under benämnelsen medlemmar. Konstaterade även att 
händelsekalendaren för paddlare är nu klar.  

 
 

35 § Hemsidan.  
HH presenterade ett utkast till föreningens nya hemsida. Det nya domenet är 
nu klart, men endast för bruk inom styrelsen. Han uppmanade 
styrelseledamöterna att i lugn och ro kolla utkastet och komma med förslag och 
önskamål på hur man kan utveckla sidan vidare.  Man enades också att behålla 
det gamla domenet hos Multitronic ännu två månader innan man säger upp det.        
  

  
 
 36 §             Ansvarspersonernas rapporter: 
 

 
- Registeransvarig: TAWI i Närpes håller på att färdigställa föreningens nya 
register och har presenterat ett förslag. Registeransvarige IS håller på att lära 
sig hantera förbundets register och skall också bekanta sig med TAWIregistret.  
 
Till kännedom har IS skrivit brev till hamnkapten LS och meddelat att han inte 
skall utfärda fakturor i föreningens namn på egen hand tills vidare, utan om det 
görs så görs det på styrelsens uppdrag. 
 

 
- Ansvarig för Yttergrunds och Högklubbs framtid. Inga nyheter beträffande 
Yttergrund. JR resonerade runt huruvida KSF skulle behålla Yttergrund eller 
helt enkelt avsäga sig Yttergrund och konsentrera sig på Högklubben i stället. 
Styrelsen tog inte ställning i frågan i detta skedet, men tanken är framlagd. 
  
- Fastighetsansvarig: Har tillsammans med andra försökt förmå Kristina 
Itälaakso att avsluta sin närvaro i restaurangen och återlämna nycklarna vilket 
hon nu har gjort men man konstaterar att städningen efter henne inte var 
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tillfredställande. Beträffande loppmarkanaden så kommer JR och CB att ordna 
ett tillfälle inkommande lördag den 18.03 mellan kl 12 och 15.  
 
Khomsan meddelat att han inte vill föra saker till restaurangen så länge 
”främlingar” har nycklar till huset. Det uppstod diskussion runt olika praktiska 
lösningar beträffande drift av Pavis. Styrelsen beslöt att man i första hand kodar 
om låsen till restauranten.  JR lovade att skaffa nya lås.  
 
Det diskuterats vidare att IS upplåter sin braskamin ”Nyströms Lågan 2” att 
monteras i öppna spisen på Pavis, ett år på försök för att se om man kan 
minska uppvärmningskostnaderna. Khomsan planerar att hålla en buddhistisk 
välsignelseakt på Pavis den 9/4 där någon med hög position i buddhismen 
medverkar. Annars är planen att öppna restaurangen ca 26 april. 
 
- Besiktningsnämnden: Det är nu 3st besiktningsmen kvar i nämnden. Styrelsen 
beslöt att fortsätta med 3 besiktningsmen i Pavis.  

 
 
 

 
 37 §               Sektionernas rapporter 

- Navigationssektionen, AH gav styrelsen en positiv rapport från MOB-kursen 
som hade varit intressant. 

- Paddlingssektionen, verksamheten 2017 klar. 
- Seglingssektionen, ingen rapport. 

 
Beslut: Styrelsen tog de inkommande rapporter till kännedom. 

 
     
 

 
 38 §               Uppföljning av tidigare beslutade ärende   

- Ersättning för remningsarbetet. Hänger på att det är svårigheter med att få 
föreningens arbetsinsats beräknad.  
 

- Föreningens arrendekontrakt med staden. IS förhandlar med staden om  
ändringar i kontraktet, speciellt bestämmelsen om att legotagaren ar skyldig 
att hålla området bebyggt och kraven som ställs på legotagaren om 
byggnad skadas. Kontraktet är gjort efter en mall som gäller kontrakt för 
små sommarstugetomter. 
 

- Arbetsuppgiftspecifikationerna. Inget hänt. 
 
Beslut: Till kännedom 

 
 
 
 39 §              Under beredning varande ärenden 

- Arbetsuppgiftsbeskrivning av föreningens talkoarbeten under året. Styrelsen 
beslöt att SMS kallelse i samband med talko vill gå ut till medlemmar i 
vanleg ordning. 
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40 §               Upptagning av nya medlemmar 
Ett formulär för ansökning om medlemskap är under arbete. Detta för att 
säkerställa att alla uppgifter fås, uppgifter som skall finnas med i föreningens 
framtida medlemsregister. En viktig fråga är om medlemmen godkänner att få 
post och fakturor via e-posten.  
 
Beslut: Styrelsen beslöt att ett tillägg skulle införas i formuläret, -vad man är 
intresserad av att göra/bidra med samt en hänvisning till hemsidan.  
- Sami Ropponen godkändes som ny medlem. IS kontaktar. 

 
 
41 §                Anmälningsärenden 

- Föreningens anmälan till PRS har nu vunnit laga kraft 
- Förbundet håller distriktsmöte i Vasa 28/3 kl 18.00 i Vasa motorbåtsklubbs 

lokaler. IS deltar. 
 
Beslut: Anmälningsärenden togs till kännedom. 

 
 
42 §               Övriga ärenden 

1. Stipendieansökan. Padlarsektionen meddelade att de kommer söka 
stipindiemedel från fritidsnämnden i Kristinestad. Ansökningsfrist 
31.03.2017. 

2. Havsdagarna 2018, dagarna 27-28 juli 2018 kommer Havsdagarna 
hållas i Kristinestad. JR har deltagit på möte med 
arrangemangkommiten där bl.a. sjöbevakning och redningshilikopter 
skall deta. Förfrågning om KSF kan bidra med något framlades. 
Styrelsen ville gärna fundera på saken och återkomma i ett senare 
skede. 

3. Donation, Bruno och Kjersti Storm donerar ett gammalt möblemang som 
består av två fortöljer, bord och sofa. Styrelsen framförde ett tack till 
ekteparet Storm och let meddela att möblemanget plaseras i Pavis.  

 
  
 
 43 §               Mötes avslutande och datum för nästa möte 
 

Nästa möte fastslogs till den 18.04.2017 kl 18.00.  
Orförande avslutade mötet kl 22.21 
 

 
 

 
 
__________________  __________________ 
Ingvar Smeds, kommondor Håkon Hesthammer, sekr. 

 
 
 
 
 
 


