
Protokoll Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2013-11-04, kl. 18.00 i klubbstugan 

Närvarande: Jan Berg, Niclas Gunnarsson, Björn Pettersson, Torsten Kindt, Patrik Nilsson, 

Erja Mattson 

Adjungerad Hans Jonsson 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Torsten Kindt utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Rapporter/skrivelser 

Höstlägret ZOMM8 har fungerat bra, 20 stycken ungdomar deltog. HSS klarade sig 

lindrigt undan stormen. Några bryggor och landgångar lossnade (bland annat på 200 

och 300 bryggorna). Fyra båtar välte. Styrelsen anser att det finns anledning att se 

över detta i avtalet gällande landplatser d.v.s. att medlemmarna som har båtar 

uppställda har bra och stabila vaggor. Detta med anledning av att stormarna inte lär 

minska i antal eller styrka.  

6. Ekonomisk rapport 

Kanslichef Hans Jonsson redogör för det ekonomiska läget per 2013-10-31. 

Informationen som Hans J gav på styrelsemötet kommer att läggas ut på hemsidan 

inför det extra höstmötet 2013-11-24 samt gås igenom på detsamma. 

7. Genomgång/omarbetning av budget 2014 

Styrelsen går åter igenom budgeten inför 2014 som skall presenteras på extra 

höstmötet. Styrelsen beslutar att det extra höstmötet kommer att vara 2013-11-24 

och ej 2013-11-17 som det beslutades på höstmötet (2013-10-27) detta med 

anledning av att Elisabeth Svensson från Ekonomibyrån kommer att delta och då hon 

ej kan medverka tidigare. Information om ändring av mötesdatum för extra höstmöte 

samt budget kommer att finnas publicerat på HSS hemsida. 

8. Subliftförare, uppsägningar 

Till styrelsen har det skriftligen inkommit från sex stycken subliftsförare att de 

avsäger sig sina uppdrag. Styrelsen tillstyrker/godkänner dessa.  Rekrytering av nya 

pågår.  

9. Skrivelse till Teknik- och Fritidsnämnden 

ToF har uppmanat HSS att under senhösten beskriva med de investeringar/behov som 

man anses sig ha behov av. Styrelsen beslutar att Jan Berg och Torsten Kind skall åta 

sig uppgiften att gå igenom vad som skall ingå i skrivelsen till ToF.   

 

 

 

 



10. Motion 

Roger Holm har till styrelsen inkommit med en motion. Ordförande redogör för 

innehållet. Motionen kommer att besvaras skriftligt. Motionen kommer även att tas 

upp på det extra höstmötet 2013-11-24. Med det föreslår styrelsen motionen 

besvarad. 

11. Övriga frågor  

Valberedningen var inbjuden till dagens styrelsemöte men ingen representant dök 

upp på mötet. 

12 Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat och återkommer om 

tidpunkt för nästa styrelsemöte. 

 

Halmstad 2013-11-12 

 

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

Jan Berg/Ordförande                                     Torsten Kindt/Ledamot 

 

………………………………………………….. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 

 


