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Protokoll från Halmstads Segelsällskaps årsmöte 

2014-02-23 

1. Mötets öppnande 

Parentation hålls för de medlemar som gått bort under året.  Styrelsens ordförande Jan 

Berg hälsade alla välkomna och öppnande därefter mötet. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Årsmötet godkände upprop och fastställande av röstlängd.  

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Det fastställdes att mötet är utlyst i behörig ordning 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänndes och fastställdes. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Patrik Nilsson 

Till sekreterare för mötet valdes Erja Mattson 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerare och rösträknare valdes Boije Svensson och Stig Karlsson 

7. Verksamhetsberättelser 

Mötet gavs möjlighet att yttra sig över verksamhetsberättelserna som bifogats 

dagordningen. Inga yttrande gavs. 

Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelserna.  

8. Resultat och balansräkning 

Mötet tog del av resultat och balansräkningen för 2013 och en redovisning gjordes av 

blivande kassör Patrik Eriksson Giehler. 

9. Revisorernas berättelse 

Revisor Kjell Emanuelsson gick muntlig igenom berättelse för verksamhetsåret 2013. 

Genom att ha granskat föreningens räkenskaper så har revisorerna inte funnit någon 

anledning till kritik. Räkenskaperna är utförda med ordning, noggrannhet och god 

redovisningssed. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och 

balansräkning.  

Mötet tog beslut om att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

11. Val 

Styrelsen, revisorer och valberedning valdes av årsmötet enligt valberedningens förslag: 

Ordförande för en tid av ett år  Folke Berntsson 

Kassör  för en tid av ett år  Patrik Eriksson Giehler 

Ledamot för en tid av två år  Niklas Gunnarsson 

Ledamot för en tid av två år  Torsten Kindt 

Suppleanter 2 st  för en tid av ett år  Gary Pettersson 

     Dan Sundin 
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Revisorer 2 st för en tid av ett år  Ulf Bengtsson 

     Evert Bladh 

Revisorssuppl. 1st för en tid av ett år  Mats Larsson 

Valberedning 3 st för en tid av ett år  Björn Wisjö 

     Kjell Emanuelsson 

     Fredrik Tramp 

 

 

Valberedningen gick även igenom val av kommitté ledamöter till följande kommittéer: 

Båt-och förvaltningskommittén, fritidsbåts kommitté, Jollekommittén, 

klubbhuskommittén, seglingskommittén och IT-grupp samt Sub-liftgruppen. Se bilaga 

till protokollet. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Gällande ”Val av ombud till Västkustens Seglarförbund” beslutar mötet att överlämna 

frågan till den nya styrelsen att utse ombud. 

 

    

12. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnat till styrelsen 

a) Skrivelse angående personalbehov 

b) Skrivelse/förslag angående förbud om pälsdjur i klubbstugan.  

c) Förslag om framtidsgrupp 

Jan Berg redovisar de inkomna förslagen: 

a) Göran Andersson har inför årsmötet till styrelsen lämnat följande skrivelse/förslag: 

Att HSS avslutar kontrakten med all nuvarande anställd personal dock senast 30 juni 

2014, att HSS visstidsanställer eller projekt anställer någon för att under en 

övergångsperiod sköta löpande kontorsarbete (max sex månader, max 50 %), att 

styrelsen drar upp riktlinjer för nyrekrytering som svarar mot de behov just HSS har 

samt att styrelsen ser över systemet med arbetsdagar. 

Styrelsen föreslår årsmötet: Att besluta om att ge den nya styrelsen i uppdrag att se 

över behovet och/eller kommande behov av anställd personal. 

Efter votering får styrelsens förslag övervägande majoritet. Göran Andersson 

skrivelse/förslag får tolv röster.  

Mötet beslutar att anta styrelsens förslag om att överlämna till den nya styrelsen att 

besluta om skrivelsen som inkommit från Göran Andersson. 

b) Anders Johansson har inför årsmötet till styrelsen lämnat följande förslag: Att 

årsmötet beslutar om totalförbud mot pälsdjur i klubbstugan. Styrelsen har valt att 

inte lämna förslag på skrivelsen utan överlämnar åt mötet att besluta om förslaget.  

Mötet beslutar att inte anta skrivelsen/förslaget. 

c) Höstmötet 2013 beslutade att HSS ska utse en framtidsgrupp där gruppen föreslås 

arbeta med framtidsvisionen HSS 2025. Styrelsen föreslår att årsmötet ger den nya 

styrelsen i uppdrag att ta in nomineringar på medlemmar och att ett medlemsmöte 

därefter väljer gruppen utifrån gjorda nomineringar.  

Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag om att ta in nomineringar på medlemmar 

till Framtidsgruppen och att därefter redovisa dessa för HSS medlemmar.  
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Vid mötet förs det fram önskemål/exempel om vad man tycker kan ingå i 

framtidsgruppens arbete såsom trygg och säker hamn samt HSS framtida behov av 

investeringar 5-10 år framåt. 

 

 

13. Övriga frågor 

Årsmötet tog upp följande frågor/information: 

– Vikten av att visa respekt för varandra på klubben och ej gå i konflikt med varandra. 

– Årskrönikan på hemsidan får beröm 

– Påminnelse ges också om att vi inte skall glömma att segla under 2014. 

14. Avtackningar 

Halmstads Segelsällskap tackar avgående ledamöter och funktionärer för goda och 

hedervärda insatser för det gångna verksamhetsåret, 2013 med en gåva till 

Sjöräddningssällskapet, Grötvik på 2500: -.  Vid årsmötet av avtackas även HSS 

avgående ordförande Jan Berg för sina år som ordförande.  

15. Mötets avslutande 

Mötets ordförande Patrik Nilsson tackade årsmötet för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

 

 

 

……………………….  ………………………… 

Patrik Nilsson   Erja Mattson  

Ordförande för mötet   Sekreterare för mötet 

 

 

 

………………………  …………………………. 

Boije Svensson   Stig Karlsson 

Justerare   Justerare 

 


