
Protokoll	  Styrelsemöte	  Halmstads	  Segelsällskap	  2013-‐05-‐27	  kl.	  18.00	  i	  klubbstugan	  	  

Närvarande:	  Jan	  Berg,	  Niclas	  Gunnarsson,	  Torsten	  Kindt,	  Erja	  Mattson,	  Agneta	  Lindberg,	  
Patrik	  Nilsson,	  Björn	  Pettersson	  

Adjungerad:	  Hans	  Jonsson	  

	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna	  

2. Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkänns	  av	  mötet	  

3. Justering	  av	  protokoll	  
Torsten	  Kindt	  utses	  att	  jämte	  vice	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  

4. Föregående	  protokoll	  
Föredrogs	  och	  lades	  till	  handlingarna	  

5. Rapporter/skrivelser	  
-‐	  

6. Ekonomisk	  rapport	  
Kanslichef	  Hans	  Jonsson	  redogör	  enligt	  följande:	  Vid	  jämförelse	  av	  resultaträkningar	  per	  
24/5	  2012	  resp.	  2013	  kan	  konstateras	  att	  intäkterna	  är	  c:a	  130tkr	  högre,	  främst	  
beroende	  på	  att	  många	  kajplatser	  inte	  delades	  ut	  och	  fakturerades	  förrän	  
ombyggnaden	  av	  hamnen	  var	  färdig	  2012,	  men	  redan	  är	  med	  i	  intäkterna	  2013.	  Vidare	  
fick	  vi	  anläggningsbidraget	  från	  kommunen	  i	  två	  omgångar,	  vår	  och	  höst	  2012.	  I	  år	  fick	  
vi	  allt	  på	  en	  gång.	  
På	  kostnadssidan	  har	  bl.a.	  en	  mer	  löneutbetalning	  hunnit	  göras	  2013.	  
Om	  man	  med	  hänsyn	  till	  detta	  jämför	  resultat	  före	  avskrivningar	  ser	  vi	  ut	  att	  ligga	  40tkr	  
plus	  mot	  2012.	  Vi	  får	  inga	  mer	  anordnarbidrag	  nu	  när	  Seve	  slutat	  och	  räntekostnaden	  
för	  det	  nya	  lånet	  till	  hamnombyggnaden	  slår	  nu	  igenom	  fullt	  ut	  mot	  50	  %	  2012.	  Så	  att	  vi	  
skulle	  göra	  någon	  större	  vinst	  än	  förra	  året	  är	  inte	  sannolikt,	  då	  ju	  inga	  avgifter	  eller	  
volymer	  höjts.	  
	  

7. Nytt	  beslut	  ang.	  inköp	  av	  Ribbåt.	  
Ordförande	  redogör	  följande	  gällande	  ribbåten:	  Det	  tidigare	  bud	  om	  inköp	  av	  Ribbåt	  låg	  
högre	  än	  det	  bud	  vi	  fick	  från	  Järnbröderna	  i	  Göteborg.	  Jernbröderna	  erbjöd	  ett	  pris	  på	  
110	  000kr	  och	  12	  000kr	  för	  en	  trailer	  vilket	  var	  lägre	  än	  tidigare	  bud.	  Ansökan	  om	  
bidrag	  gjordes	  hos	  Hallands	  Idrottsförbund	  beräknat	  på	  122	  000kr,	  bidraget	  är	  beviljat	  
till	  hälften	  av	  inköpskostnaden.	  	  Styrelsen	  föreslås	  godkänna	  ändringen	  att	  ribbåten	  
inköptes	  hos	  Järnbröderna	  för	  122	  000:-‐	  kr	  inklusive	  trailer	  
	  
Beslut:	  Styrelsen	  godkänner	  ändringen	  i	  enlighet	  med	  förslaget,	  att	  Ribben	  inköptes	  hos	  
Järnbröderna	  för	  122	  000kr	  inklusive	  trailer.	  



8. Informationsträff	  med	  Kommittéerna	  
För	  att	  få	  med	  Kommittéerna	  i	  budgetarbetet	  föreslås	  att	  styrelsen	  håller	  informations	  
träff	  med	  dessa	  i	  syfte	  att	  få	  kommittéerna	  mer	  aktiva.	  
Beslut:	  Att	  styrelsen	  bjuder	  in	  kommittéerna	  till	  ovanstående	  informationsträff	  2013-‐
06-‐13	  kl.	  18.30	  

9. Båtansvarig	  	  
Behovet	  av	  en	  båtansvarig	  finns.	  Personen	  ska	  ansvara	  för	  de	  båtar	  vi	  har	  i	  vår	  ägo,	  
denne	  ska	  ex.	  se	  till	  att	  båtarna	  servas	  och	  tankas	  och	  hålls	  i	  gott	  skick.	  
Beslut:	  Ordförande	  tar	  kontakt	  med	  förvaltningskommittéen	  för	  vidare	  diskussion	  om	  
båtansvar	  

10. Utlåning	  av	  C55:orna	  
Båstad	  håller	  seglarvecka	  v.	  31	  har	  och	  ställt	  frågan	  om	  att	  få	  låna	  våra	  C55:or.	  
Beslut:	  Förfrågan	  avslås	  med	  hänvisning	  till	  att	  den	  egna	  verksamheten	  är	  i	  behov	  av	  
dessa.	  

11. Hamnansvarig	  	  
Frågan	  är	  aktuell	  och	  förslag	  finns	  från	  Håkan	  Emanuelsson	  om	  en	  eventuell	  lösning	  om	  
hamnansvarig	  under	  helger.	  	  
Beslut:	  Ordförande	  tar	  kontakt	  med	  Håkan	  E.	  

12. Kajplatser	  
Kanslichef	  Hans	  Jonsson	  redogör	  för	  hur	  det	  ser	  ut	  inför	  sommaren.	  	  Just	  nu	  finns	  två	  
sommarplatser	  som	  meddelats	  kansliet	  och	  en	  båtägare	  har	  meddelat	  att	  denne	  vill	  
säga	  upp	  sin	  plats	  permanent.	  

13. Information	  om	  flytbryggorna	  
Ordförande	  redogör	  för	  historiken	  och	  nuläget	  gällande	  flytbryggorna	  samt	  de	  
diskussioner	  som	  förts	  med	  kommunen,	  Teknik-‐och	  Fritids	  förvaltningen	  (ToF).	  HSS	  har	  
fört	  en	  dialog	  med	  ToF	  redan	  då	  kommunen	  köpte	  in	  pontonerna/flytbryggorna	  för	  att	  
användas	  till	  Tall	  Ships	  Race	  2011.	  Dialogen	  har	  handlat	  om	  ett	  övertagande	  av	  
pontonerna	  för	  att	  täcka	  HSS	  behov	  av	  vågbrytare	  och	  fler	  båtplatser.	  ToF	  hade	  då	  gjort	  
en	  utredning	  av	  småbåtshamns	  verksamheten	  i	  Halmstads	  kommun.	  
Säkerhamnsutredningen	  visade	  att	  pirarmen/vågbrytaren	  inte	  kunde	  förankras	  på	  ett	  
rimligt	  sätt.	  HSS	  lämnade	  då	  in	  ett	  nytt	  förslag	  till	  ToF	  oktober	  2012	  om	  att	  man	  
önskade	  att	  beslutet	  om	  en	  vågbrytare/pontonerna	  skulle	  omprövas	  och	  att	  HSS	  istället	  
skulle	  få	  använda	  dessa	  för	  att	  ersätta	  en	  brygga	  som	  HSS	  ansåg	  behövdes	  bytas	  ut	  (200	  
bryggan)	  samt	  att	  förlänga	  befintliga	  bryggor	  och	  på	  så	  sätt	  få	  fler	  egna-‐	  och	  gästplatser	  
då	  förutsättningarna	  inte	  kunde	  uppfyllas	  med	  en	  pirarm.	  Diskussionen	  har	  också	  
handlat	  om	  en	  delfinansiering	  med	  kommunen	  där	  kommunen	  står	  för	  investeringen	  
med	  totalt	  600	  000:-‐	  	  och	  HSS	  för	  kapitalkostnaden.	  De	  70	  m	  pontoner	  som	  var	  med	  i	  
förslaget	  har	  blivit	  50	  m.	  Det	  som	  händer	  framöver	  är	  att	  HSS	  och	  ToF	  kommer	  att	  
återuppta	  diskussionen	  om	  pontonerna	  under	  augusti-‐september	  2013	  

14. Övriga	  frågor	  
-‐	  



15. Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  tackar	  för	  visat	  intresse	  och	  förklarar	  mötet	  avslutat	  

	  

Halmstad	  2013-‐06-‐03	  Justeras:	  

………………………………………………….	   	   ………………………………………………….	  

Björn	  Pettersson/vice	  ordförande	   	   Torsten	  Kindt/ledamot	  

	  

…………………………………………………….	  

Erja	  Mattson/sekreterare	  


