
Protokoll Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2013-09-02 kl. 18.00 i klubbstugan  

Närvarande: Jan Berg, Niclas Gunnarsson, Torsten Kindt, Erja Mattson 

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 ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Ej justerad. 

5. Rapporter/skrivelser 

Info om att HSS dag och höstfest skall vara den 14 september. 

 

6. Träff med Teknik och Fritidsförvaltningen (ToF) spolplattan, hamn och övrigt 

Jan Berg och Torsten Kindt från styrelsen informerade från mötet 2013-08-29 med ToF. 

Medverkade på mötet gjorde förutom tidigare nämnda även Stig Håkansson från 

subliftgruppen.  ToF säger sig ha ett fortsatt intresse av att ha ett bra samarbete med 

HSS, i enlighet med beslut antaget av ToF-nämnden i mars 2013, samt vara med och 

utveckla hamnen.  De som framkom under mötet att den tidigare utlovade 

medfinansieringen på 600 000:- kr, ej är antaget i samband med kommunfullmäktiges 

beslut om budget för 2014-2015. Dessa skulle beskosta en del av pontonerna på HSS. 

Hamngruppen kommer att se över hur man kan lösa detta på ett annat sätt.  Vad gäller 

parkeringsplatser, på samma sida som Surfshopen, så har ToF redan 2011 visat intresse 

för att anlägga p- platser. Detta kommer de att ta tag i inom det närmaste året. Det 

skulle kunna bli en grusparkeringsplats för ca 10-15 bilar (ca 40 meter). Förbuds skyltar 

om parkering, campingförbud väster om hamnen utlovades. Några pengar till belysning 

finns enligt ToF inte. Avtalet om ställplatserna diskuterades också och nytt avtal 

kommer att ansökas om. Avtalet går ut i juni 2014. Vad gäller ”hålan” vid gamla 

färjelägret så gavs inget gensvar från ToF om åtgärd. Dock har kommunens ansvar och 

risker inom just det området påtalats av representanterna från HSS.  Beslutades att HSS 

representanter för spolplattan, hamnen och området skall ha fortsatt kontakt och 

samtal vid behov med ToF.  

 

7. Avtal om inlåning av konst 

En medlem ställer marina konstverk till förfogande, att hängas i klubblokalen. Styrelsen 

beslutar att ordförande Jan Berg skall få i uppdrag att arbeta vidare med att avtal 

gällande utlåningen. 

 



8. Uppföljning budgetdiskussion kommittéerna 

Uppföljning av kommittéernas budgetförslag samt diskussioner om det fortsatta 

budgetarbetet och uppläget som skall presenteras och bearbetas på budgetmötet, på 

Hotell Mårtensson 2013-09-08 där även Elisabet Svensson från Ekonomibyrån kommer 

att medverka. Representant för styrelsen (Niclas Gunnarsson) och kanslichefen (Hans 

Jonsson) redogör för sin träff 2013-08-20 med Elisabet Svensson från Ekonomibyrån om 

budgeten 2014 vilket de upplevde som givande. Styrelsen beslutar att höstmötet 

kommer i år att vara 2013-10-27. 

 

9. Uppföljnings träff med SISU 

Styrelsen återkommer senare i höst med tid 

10. Övriga frågor 

Jan Berg informerar om att Olle Hebro, medlem som arbetar som lärare på 

Kattegattgymnasiets särskolan för trädgård, fastighet- och anläggning kommer att låta 

ett par elever, några timmar per vecka vara på HSS anläggning för praktik.  Dessa 

kommer då att vägledas av HSS fastighetskötare Christer. Vidare diskuterades att HSS 

ramp för i- och upptagning har fungerat bra. Niklas Gunnarsson från styrelsen skall kolla 

upp med Grötviks segelsällskap hur de gör med betalning samt hur tekniken vad gäller 

deras ramp för i- och upptagning av båtar fungerar och om detta kan vara något för 

HSS. 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte 

blir 2013-10-01 kl. 18.00 

 

Halmstad 2013-09-08 Justeras: 

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

Jan Berg/ordförande   Torsten Kindt/ledamot 

 

……………………………………………………. 

Erja Mattson/sekreterare 

 

 


