
	  

Protokoll	  

Konstituerande	  styrelsemöte	  Halmstads	  Segelsällskap	  2013-‐03-‐05	  kl.	  18.00	  i	  klubbstugan	  	  

Närvarande:	  Jan	  Berg,	  Niklas	  Gunnarsson,	  Patrik	  Nilsson,	  Agneta	  Lindberg,	  Erja	  Mattson.	  Och	  
adj.Hans	  Jonsson.	  	  

Adjungerad	  under	  punkten	  övriga	  frågor:	  Stig	  Håkansson	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  Jan	  Berg	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  den	  nya	  styrelsen	  välkomna	  till	  dagens	  
konstituerande	  möte.	  Styrelsesuppleanterna	  inträder	  som	  ordinarie	  ledamöter	  vid	  
dagens	  möte	  i	  den	  ordning	  de	  blivit	  valda.	  

2. Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkänns	  av	  mötet	  

3. Val	  av	  justerare	  
Patrik	  Nilsson	  väljs	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  

4. Rapporter/skrivelser	  
Ordförande	  informerar	  om	  skrivelse	  från	  Miljö-‐	  och	  hälsoskyddskontoret	  gällande	  
tillsynsavgifter	  under	  2013.	  

5. Arbetsordning	  styrelse	  
a/kassör:	  Styrelsen	  beslutar	  att	  förordnandet	  av	  kassör	  kommer	  att	  diskuteras	  vidare	  
av	  styrelsen	  på	  nästa	  styrelsemöte	  2013-‐04-‐02.	  Mötet	  beslutade	  att	  klubbens	  
kanslichef	  Hans	  Jonsson	  skall	  fortsätta	  att	  förfoga	  och	  sköta	  transaktioner	  över	  
internetbanken.	  
b/	  vice	  ordförande:	  	  Mötet	  föreslog	  Björn	  Pettersson	  till	  vice	  ordförande	  och	  
kommer	  att	  få	  frågan	  av	  ordförande	  då	  han	  inte	  medverkade	  vid	  dagens	  
styrelsemöte.	  
c/	  arbetsfördelning:	  Mötet	  diskuterade	  styrelsens	  funktioner	  och	  roller,	  former	  för	  
ärendeberedning	  i	  styrelsen.	  Vidare	  fördes	  diskussion	  om	  arbetsordning,	  
uppdragsbeskrivningar	  samt	  avrapporteringssystem	  för	  klubbens	  kommittéer.	  Mötet	  
beslutade	  att	  ge	  ordförande	  Jan	  Berg	  samt	  kanslichef	  Hans	  Jonsson	  i	  uppdrag	  att	  gå	  
igenom	  organisation,	  budget,	  delegation	  och	  eventuella	  avtal	  med	  förtetag	  för	  inköp	  
till	  klubben.	  Vidare	  skall	  Jan	  Berg	  ta	  fram	  de	  uppdragsbeskrivningar	  som	  finns	  för	  
kommittéerna	  sedan	  tidigare.	  För	  att	  styrelsens	  skall	  få	  tillfredställande	  underlag	  för	  
att	  kunna	  avgöra	  och	  bereda	  de	  ärenden	  som	  uppkommer,	  fick	  Niklas	  Gunnarsson	  i	  
uppdrag	  att	  ge	  förslag	  på	  en	  mall	  som	  kommittéerna	  kan	  använda	  sig	  av	  när	  de	  vill	  ta	  
upp	  ett	  ärende	  i	  styrelsen.	  	  	  
e/Firmatecknare:	  Sällskapets	  firma	  tecknas	  av	  styrelsen	  enligt	  §	  13	  i	  HSS	  stadgar	  eller	  
om,	  styrelsen	  så	  bestämmer,	  av	  två	  styrelseledamöter	  gemensamt	  i	  förening	  eller	  av	  
särskild	  utsedd	  person.	  Mötet	  beslutar	  att	  utse	  följande	  firmatecknare:	  



	  styrelsens	  ordförande	  Jan	  Berg,	  sekreteraren	  Erja	  Mattson	  samt	  klubbens	  kanslichef	  
Hans	  Jonsson	  två	  i	  förening.	  

	  

6.	  Planering	  
a/upptaktsmöte	  inför	  nytt	  verksamhetsår:	  Datum	  för	  upptaktsmötet	  bestämdes	  till	  6	  
april	  2013.	  Förutom	  styrelsens	  så	  skall	  två	  ledamöter	  från	  varje	  kommitté	  inbjudas.	  
Mötet	  kommer	  att	  innehålla	  bland	  annat	  diskussioner	  om	  samverkan,	  organisation,	  
policy-‐	  frågor,	  och	  budgetarbete.	  
b/	  styrelsemöten:	  Mötet	  beslutade	  att	  hålla	  styrelsemöte	  följande	  dagar	  våren	  2013:	  	  
2	  april,	  29	  april	  samt	  27	  maj.	  
c/	  extra	  medlemsmöte:	  Det	  beslutades	  att	  ett	  extra	  medlemsmöte	  kommer	  att	  hållas	  
under	  vecka	  17.	  Styrelsen	  kommer	  att	  kalla	  till	  mötet	  senast	  två	  veckor	  innan.	  Ärenden	  
som	  kommer	  att	  behandlas	  är:	  omläggning	  av	  klubbhustaket	  samt	  val	  av	  kassör
	   	  

7.seglarskolan	  
Ordförande	  redogjorde	  för	  sin	  träff	  med	  jollekommittén.	  Emelie	  Carlsson	  kommer	  att	  
vara	  huvudansvarig	  för	  seglarskolan.	  Mötet	  beslutade	  om	  viss	  justering	  av	  löner	  under	  
2013	  till	  ansvariga	  för	  seglarskolan.	  

8.	  Övriga	  frågor	  

Adjungerad	  under	  punkten	  är	  Stig	  Håkansson	  från	  SUB-‐lift	  gruppen.	  Stig	  Håkansson	  
föredrar	  både	  muntligt	  och	  skriftligt	  (se	  bifogad	  bilaga	  nr1)	  SUB-‐lift	  gruppens	  önskemål	  
för	  styrelsen.	  	  

a)Kablagen/slingorna	  (en	  fram	  och	  en	  bak)	  på	  SUB-‐liften	  sköts	  idag	  manuellt	  av	  den	  som	  
kör	  subbliften.	  	  Detta	  innebär	  en	  säkerhetsrisk	  då	  SUB-‐föraren	  får	  ställa	  sig	  på	  en	  stege	  
för	  justering	  med	  risk	  för	  fall.	  SUB-‐lift	  gruppens	  önskemål	  är	  att	  styrelsen	  tar	  ställning	  till	  
den	  offert	  från	  SUB	  lift	  AB	  som	  gruppen	  begärt	  in	  i	  form	  av	  en	  komplett	  sats	  
fjärrmanövererat	  elbandlås	  till	  en	  kostnad	  av	  103	  500:-‐	  enligt	  offert.	  	  

Mötet	  beslutar	  att	  bordlägga	  ärendet.	  

b)	  SUB	  förarna	  har	  behov	  av	  arbetskläder	  då	  de	  idag	  använder	  sig	  av	  egna	  kläder.	  Stig	  
Håkansson	  informerar	  att	  de	  har	  tittat	  på	  och	  fått	  ett	  bud	  på	  arbetskläder	  i	  form	  av	  
vatten-‐	  och	  vindtät	  jacka	  och	  byxa	  med	  tryck/logga	  på	  för	  1500:	  -‐	  inklusive	  moms.	  Dessa	  
skall	  ej	  vara	  personliga	  utan	  tillhöra	  HSS.	  SUB-‐gruppen	  skulle	  behöva	  köpa	  in	  sju	  par.	  

Styrelsen	  gav	  Stig	  Håkansson	  att	  tillsammans	  med	  Julle	  uppdraget	  att	  förhandla	  fram	  ett	  
avtal	  med	  företaget	  som	  klubben	  skulle	  kunna	  ha	  nytta	  av	  för	  framtida	  inköp.	  

c)	  Stig	  Håkansson	  redovisar	  behovet	  av	  information	  gällande	  arbetet	  med	  att	  spola	  av	  
båtar	  på	  spolplattan.	  Skall	  klubben	  köpa	  en	  egen	  högtryckstvätt	  eller	  hyra,	  hur	  lång	  tid	  



tar	  det	  att	  spola	  av	  en	  båt,	  kostnader	  som	  skall	  tas	  ut	  av	  båtägarna,	  
behörighet/utbildning	  att	  utföra	  arbetet	  är	  några	  av	  de	  funderingar	  som	  SUB-‐
liftsgruppen	  har	  och	  önskar	  att	  styrelsen	  också	  börjar	  fundera	  kring.	  

Mötet	  beslutar	  att	  ge	  SUB-‐lifts	  gruppen	  i	  uppdrag	  att	  arbeta	  fram	  ett	  underlag	  för	  
arbetet	  med	  att	  spolaning	  av	  	  båtar	  på	  spolplattan	  

	  

	  

9.	  Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  Jan	  Berg	  tackar	  för	  dagens	  möte	  

	  

Justeras:	  

	  

…………………………………….	   	   	   …………………………………………..	  
Jan	  Berg/ordförande	   Patrik	  Nilsson/Ordinarie	  ledamot	  vid	  

mötet	  
	  

……………………………………….	  
Erja	  Mattson/Sekreterare	  
	  

	  


