
 

INFORMATIOSBLAD 

FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 

Mars 2020 
 

Som medlem i FBK förutsätter vi att du läser detta utskick noga!! 

 

Följande personer utgör styrelse och är funktionärer i klubben: 

 

STYRELSE TÄVLINGSKOMMITTÉ 

Ordförande Erik Olsson Jan Skarphagen sk 

Vice ordförande Lars Jacobsson Erik Olsson 

Kassör Valter Möllerström 

Sekreterare Jan Skarphagen UNGDOMSKOMMITTÉ 

Övrig ledamot Kenneth Skarphagen Vakant 

Suppleant Tobias Skarphagen Vakant 

Suppleant Gert Fagerlund 

     

FEST- OCH NÖJESKOMMITTÉ REVISORER 

Mia Blomdahl SK Rune Rudasson sk 

Roland Jansson Mikael Hamstedt 

Sven Gunnar Jakobsson Mats Larsson suppleant   

 Stig Bjäremo suppleant 

 

VALBEREDNING ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 

Roger Svensson Båtansvarig: Stig Bjäremo 

Fredrik Jacobsson  

 

UTSKICKSRUTINER 

Det skulle vara bra om alla vill ha utskick från klubben via mejl. Förenklar adminstrationen. Om 

du får detta utskick som vanlig post, men har möjlighet att taemot det via mejl, så skicka ett mejl 

till klubben på adress info@farosundsbatklubb.se och tala om det så kommer det via mejl nästa 

gång. 

 

BESLUT FRÅN ÅRSMÖTET 

Underhåll av klubbens hus och anläggningar fortsätter på arbetsdagarna.  

 

SEGLINGSPROGRAMMET 

Våra seglingar kommer att ske efter ett nytt koncept. Det kommer att bli veckoseglingar under 

hela sommaren. Där det kommer att vara av stor betydelse för slutresultatet, hur många av de 

utsatta tävlingarna man deltar i. Planeringen för segling kommer att finnas på internetsidan. 

Här kommer vi även att visa resultaten från seglingarna.  

Vi kommer att arrangera 3 tävlingar som kommer att ingå i Gotlandskuppen. 

 

UNGDOMSKOMMITTÉN 

Tyvärr så har vi fortfarande ingen ungdomskommitté.  Vi ska dock försöka få till seglingar med 

optimistjollar under v 29 ändå. Hör av dig till klubben om du vill vara med. 

 

HAMNVÄRDAR 

Lista över förslag till sommarens hamnvärdar enligt bilaga som bara går ut till 

båtplatsinnehavarna. Beslutas på vårmötet. 
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ARBETEN PÅ GÅNG 

Målning av klubbhus, översyn av bryggan, återställa piren, ordna till bojarna. 

Arbetsdagar: Enligt nedan. 

 

GRÄSKLIPPNING. 

Är ett arbete som man kan göra för att jobba av en del av sin båtplatsavgift.  

Vi behöver få några som kan tänka sig sköta gräsklippningen runt klubbhuset.  

Gällande en säsong i taget. Klubben har en egen gräsklippare.  

 

BÅTPLATSER 

Fördelningen av båtplatser finns anslagen på anslagstavlan på sopboden. Numret på din båtplats 

finns också angivet efter ditt efternamn på etiketten på kuvertet för dig som får vanlig post. Får 

du detta via mejl så bifogas en båtplatsförteckning. Kontrollera att det stämmer och att du lägger 

din båt på rätt plats. Om du inte skall ha båtplatsen längre eller inte tänker utnyttja den i år eller 

om något skulle vara fel så kontakta kassören snarast!!! 

 

MEDLEMS- OCH BÅTPLATSAVGIFTER 

Medlemsavgifter:  

 

Enskild medlem 200 kr, familj 350 kr. 

 

Oförändrade båtplatsavgifter enl. nedan: 

 

 Brygga 100% 30%(obl) restavgift timmar att avarbeta 

Ponton  600 180 420 9 

Inre pir  800 240 560 12 

Yttre pir  1000 300 700 14 

 

Du kan jobba av 70% av båtplatsavgiften mot 50 kr/t. 

 

Gällande betalningsrutiner: 

Alla inbetalningar till klubben skall ske via bankgiro: 524-4835. Du får med en ”faktura” för 

din medlemsavgift och eventuell båtplatsavgift. Där beräknar du själv hur mycket du skall betala.  

 

Medlemsavgiften betalas en gång per år, senast den 31/5. 

 

Båtplatsavgiften betalas vid två tillfällen: minst 30% betalas obligatoriskt tillsammans med 

medlemsavgiften. Resterande avgift betalas i september. Klubben kommer att meddela dig när det 

är aktuellt. I samband med inbetalningen skall anges hur lång tid som arbetats och när det varit 

(ex. vis 4t 1/6). 

Om du på förhand vet att du absolut inte har möjlighet att jobba någonting, så kan du betala hela 

avgiften vid första tillfället. Det får dock inte vara ett sätt att ”köpa sig fri”. 

 

Observera att: Alla båtplatsinnehavare har samma ansvar för att hamnen och klubbhuset 

sköts på ett bra sätt och det ansvaret tar man exempelvis genom att vara med på 

arbetsdagarna.  

 

Inbetalningen skall vara gjord innan du lägger din båt på plats dock senast 31/5.  

 

El förbrukning:  

Om du förbrukar el för uppvärmning skall detta betalas tillsammans med den resterande 

båtplatsavgiften. På inbetalningskortet eller på internetbetalnigen skall anges hur många dygn du 

varit ansluten. Övrig elförbrukning ingår i båtplatsavgiften. 

 



 

 

Lokalhyra klubbhus: 

1 april – 30 september 300kr, övrig tid 500kr (pga uppvärmningskostnaden). 

 

Gästplatsavgift för båtar och husbilar: 150 kr/dygn. El: 20kr/dygn. 

 

AKTUELLA TIDER 

20-04-04 Arbetsdag 0900  20-07-25 Sundssimmet 1100 

20-04-07 Vårmöte 1900  20-08-01 Fårö Runt 0800**) 

20-04-25 Fagning *) 0900  20-09-05 Arbetsdag 0900 

20-05-02 Arbetsdag 0900  20-10-03 Arbetsdag 0900 

20-05-30 Arbetsdag 0900  20-11-10 Årsmöte 1900 

20-06-07 Bungeör Race 0900**)  19-11-23 Årsfest 1900 

20-07-04 Sundsköret 0900**)  20-11-28 Y-bommar 0900 

   

*) I samband med fagningen anordnas en sill-lunch. Se inbjudan! 

 

**) Tävlingarna ingår i Gotlandskuppen.     

 

FUNDERINGAR OM FRAMTIDEN 
Vi har en jobblista publicerad på vår hemsida.  

Det är de jobb som vi ser behöver utföras. Listan kommer att uppdateras löpande.  

Kan du inte vara med på en arbetsdag men ändå vill hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen. 

 

Vi hoppas att alla medlemmar, och båtplatsinnehavarna i synnerhet, är med och tar sitt ansvar för den  

skötsel som är nödvändig för att hamnen med dess byggnader och markområde skall fungera på ett bra  

sätt. 

Det blir vad vi gemensamt gör det till. 

 

 

Till sist vill vi önska alla medlemmar en riktigt skön sommar!!! 
 

Styrelsen i Fårösunds Båtklubb 

 
 

 

 

Kontaktinformation:  

Postadress: Fårösunds Båtklubb, Fårövägen 25, 62462 Fårösund  

Mejl: info@farosundsbatklubb.se 

Ordförande: Erik Olsson, tel. 0705-409227, mejl: olsson-e@tele2.se 

Kassör: Valter Möllerström, tel. 0733-500172, mejl: valter@mollerstrom.nu 

Sekreterare: Jan Skarphagen, tel. 0706-504409, mejl: j.skarphagen@telia.com 

Bankgiro: 524-4835 

 

FBK på Internet. Där hittar du alltid aktuell information: http://farosundsbatklubb.se 
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