
Protokoll Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2013-12-02, kl. 18.00 i klubbstugan 

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

Adjungerad Hans Jonsson, Björn Wisjö, Patrik Eriksson-Giehler 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna och speciellt till Björn Wisjö från 

valberedningen samt Patrik Eriksson-Giehler, ny medlem i HSS. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Niclas Gunnarsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Rapporter/skrivelser 

Ordförande redogör för det svar som inkommit från Magnus Rasmusson,Teknik- och 

fritidsförvaltningen angående HSS önskemål om förbättringar av småbåtshamnen (se 

bilaga 1). Beslutas att ordförande skall medverka på det av ToF inbjudna möte 2013-

12-06 kl 10.00. Ordförande redogjorde även för det mail som inkommit till HSS 2013-

12-01 (se bilaga 2) från ett par som önskar vinterställplats för sin husbil på HSS 

område. Styrelsen beslutar att avslå förfrågan med hänvisning till att HSS inte har 

något tillstånd att vintertid ha ställplatser för husbilar. Vidare talar ordförande om att 

han kommer att den 2013-12-16 lämna in de ifyllda närvarolistorna som styrelse och 

kommittéer fyllt i till SISU som just den dagen håller öppet hus. 

6. Ekonomisk rapport 

Kanslichef Hans Jonsson redogör för det ekonomiska läget och informerar att det i 

nuläget ser ut som om HSS skulle hamna på en vinst runt 90000: - för 2013. 

7. Tränare juniorer 

Styrelsen beslutade 2013-10-07 att följande tränararvode skall utgå för perioden 

2013-2014: Tränare under 18 år: 280: -/per träningstillfälle. Tränare över 18 år 340: -/ 

per träningstillfälle. Vid dagens styrelsemöte beslutades att ordförande kommer att 

skriva ett anställningsavtal med klubbens juniortränare enligt ovan. 

8. Löneförhandling Fastighetsskötare 

Erja Mattson redogjorde för de synpunkter som fastighetskötaren inkommit med 

gällande sin löneförhandling som även delgivits styrelsen skriftligen. Styrelsen 

beslutar att ordförande muntligt och skriftligt kommer att meddela fastighetskötaren 

om aktuell lön. 

 

9. Sub-lift förare rekrytering 

Enligt information (ordförande/valberedning) så finns det tre medlemmar som visat 

intresse för uppdraget som sub-liftsförare. En sub-liftsförare finns redan sedan 

tidigare och som kommer att fortsätta sitt uppdrag. Behov finns att få tag fler samt att 

tillsammans med f.d. subliftsförare få till en utbildning för de nya förarna. 



Intresseanmälningar görs till valberedningen. Hur och i vilken form denna kommittéen 

kommer att arbeta framöver kommer att tas upp på årsmötet som en diskussion. 

 

 

 

10. Tid för årsmöte, planering, avtackningar etc. 

Styrelsen planerar för årsmötet och beslutar att årsmötet kommer att vara 2014-02-

23 kl. 16.00. Beslutades även att kommittéerna skall till styrelsen inkomma med 

verksamhetsberättelserna senast 2014-01-31. 

11. Angående hyreskontrakt för kaj/uppställningsplatser 

Avser ändringar/tillägg i båtplatsavtalet gällande kaj/uppläggningsplatser som bland 

annat tagits upp på Höstmötet 2013-10-27. Beslutades att ordförande Jan Berg och 

Lotta skall skriva samma ändringar/tilläggen. 

12. Offert angående slamtömning 

Ragn Sells har inkommit med en offert gällande slamtömning som ett alternativ för 

HSS att ha egen filteranläggning. Driftskostnaden ligger på ca 45 000: - kr per år 

jämfört med att köpa in en filteranläggning för ca 250 000:- kr + provtagning/tillsyn 

för ca 7000: - per år. Tillkommer gör även att föra logg. Styrelsen beslutar att anta 

Ragn Sells offert gällande hämtning/tömning av slam som ett alternativ till egen 

filteranläggning vid spolplattan. 

13. Framtidskommittée 2025 

Vid det extra höstmötet 2013-11-24 kom förslaget upp om en framtidsgrupp. 

Styrelsen tycker idén är spännande och beslutar att tillsätta en Framtidskommittée 

2025 som skall arbetat med framtidsfrågor/visioner omvärldsbevakning, samarbete 

med andra klubbar, SISU mm. Björn Wisjö från valberedningen får i uppdrag att värva 

medlemmar, i olika åldrar, som kan tänkas vilja ingå i gruppen. Vid årsmötet 2014 

kommer kommittéens vidare arbete att presenteras. 

14. Förnyat tillstånd för uppställningsplatser husbilar 

Gruppen som arbetat med gästande husbilar på HSS område kommer att kallas av 

Björn Wisjö till ett möte för utvärdering av säsongens arbete gällande beläggning, 

statistik, förslag, förbättringar inför nästa säsong mm. Styrelsen tackar 

”husbilsgruppen” för ett bra genomfört arbete. Styrelsen beslutar att ansöka om 

förnyat tillstånd för uppställningsplatser och förslag kommer att ges om förlängning 

av perioden inför nästa säsong. Ansökan kommer att avse perioden april-oktober 

(nuvarande tillstånd: juni-augusti) 

15. Övriga frågor 

Adjungerade Patrik Eriksson-Giehler presenterar sig, är ny medlem i HSS och kan 

tänka sig att engagera sig aktivt i klubben under kommande år. Styrelsen hälsa Patrik 

välkommen i klubben. 

 

16. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat och kallar till nytt 

styrelsemöte 2014-01-13 . 

 

 



Halmstad 2013-12-10 

 

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

Jan Berg/Ordförande                                     Niclas Gunnarsson/Ledamot 

 

………………………………………………….. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 


