
1 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2014-04-07 kl. 18.00 i klubbstugan  

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson, Patrik Eriksson Giehler, Torsten Kindt, Erja 

Mattson, Dan Sundin, Gary Petersson 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Folke Berntson öppnar mötet och hälsar styrelsen välkomna till dagens 

möte.  

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Dan Sundin väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Ekonomisk rapport 

Patrik G-E går igenom ekonomin för 2014-04-07 och pengar kommer in som de skall 

från medlemsavgifterna.  

6. Rapporter/skrivelser 

- 

7. a/Seglarskola/ersättningar: Emelie Carlsson har inkommit med önskemål om 

ersättningsnivå för 2014. Mötet beslutar att godkänna Emelie Carlsson önskemål 

gällande ersättningsnivån. 

b/Kommittéerna praxis gällande inköp: Ordförande har träffat alla kommittéer och 

diskutera frågan gällande praxis för inköp med styrelsen. Frågan diskuteras och 

beslut togs att ordförande och kassören åter skall ta kontakt med 

kommittéerna/sammankallande för vidare diskussion gällande praxis för inköp.  

c/Sjösättningsrampen, info om arbetet: Dan Sundin redogör för utfört arbetet och 

talar om att rampen är testad och är klar att användas under kommande säsongen. 

Ny översyn kommer att ske till hösten.  

d)Personalbehov: Vid styrelsemötet 2014-03-03 beslutades att Patrik G-E skulle 

undersöka möjligheterna till nyanställning. Patrik G-E redogör för de kontakter han 

tagit. Patrik G-E talar om att han varit i kontakt med Arbetsförmedlingen samt att en 

kravprofil utifrån HSS behov har utformats för vad en anställd på kansliet skall klara 

av att utföra. Arbetsförmedlingen har utifrån profilen återkopplat med de 

arbetssökande som de tror skulle kunna matcha HSS behov. Ordförande och Patrik 

har därefter gått igenom dessa för att se om det kunde finnas personer intressanta 

för HSS vid en ev anställning. Frågan diskuteras vid styrelsemötet. Styrelsen har att ta 

ställning till klubbens ekonomi samt medlemmars önskemål om att vara sparsamma 

med anställningar i klubben. Fram kommer tre förslag som skulle kunna användas var 

för sig eller kombineras tillsammans:  
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– Anställa under en begränsad period ex 50 % då nuvarande kanslichef slutar om en 

dryg månad. 

– Anlita och lämna löpande bokföring till en redovisningsbyrå.  

– Sköta en del av arbetet med stöd av medlemmar som meddelat att de kan tänka sig 

att ställa upp ett par kvällar i veckan. 

Då styrelsen inte kan ta ställning till frågan så skall den undersökas vidare och mötet 

beslutar att ha ett extra styrelsemöte 2014-04-14 för att åter diskutera frågan. 

e) Offerter besiktningsman: Patrik G-E informerar om att en offert av två gällande 

besiktning båt- och klubbhus har inkommit. Mötet beslutar att skjuta upp frågan tills 

bägge offerterna inkommit för att kunna jämföra innehållet och priset. 

f) Ledarguiden: Niclas G redogör för ledarguiden som skall vara klar 2015 och skall 

innehålla bland annat en sammanfattning av klubbens nuvarande policydokument, 

visioner och värdegrund. Ledarguiden är grunden för att föreningar från och med 

2015 skall erhålla föreningsbidrag. Mötet beslutar att ordförande tar kontakt med 

Emelie Carlsson för att höra ifall hon skulle vilja arbeta med ledarguiden.  

g) Kontanthantering sjösättningsramp: Niclas redogör för hans och Thomas 

Johanssons besök på Grötviks segelsällskap och deras teknik gällande bommen för i- 

och upptagning av båtar. Det skulle krävas en hel del teknik, arbete och pengar för 

att göra något liknande på HSS. Styrelsen beslutar att det ej är aktuellt att gå vidare 

enligt ovan. Mötet beslutar vidare att ordförande och Dan Sundin kommer att 

diskutera frågan med kommunen gällande deras användning av sjösättningsrampen. 

HSS förslag/önskemål skulle kunna vara att lösa det genom ett årligt bidrag från 

kommunen för att på så sätt slippa engagera medlemmar att ”vakta” rampen och ta 

betalt. Niclas G redogör även för betaldosan iZettle som i kombination med en 

mobiltelefon skulle kunna lösa kontanthanteringen gällande husbilarna, 

gästplatserna och vid tävlingar på klubben. iZettle kostar 795: - + moms samt 2,75 % 

per transaktion. Ingen månadskostnad utgår för betaldosan. (för mer info se > 

https://www.izettle.com/se/card-readers). Denna teknik används även av Grötvik. 

Styrelsen beslutar att Niclas G beställer en iZettle betaldosa samt ordnar en telefon.  

 

8. Övriga frågor 

– Ordförande informerar att klubben har fått sålt ”Lillgummit” till begärt pris.  

– Dan Sundin informerar om att klubben behöver 25 st. livbojar. Trygg Hansa skänker 

dessa till klubben men att det kommer att kosta HSS 200: -/st. att märka dem med 

HSS logga. Detta ombesörjer Trygg Hansa och levererar dem klara. 

– Patrik G-E undrar om klubben har intresse av profilkläder med klubbens logga och 

dylikt. Ordförande tar kontakt med Björn Wisjö som tidigare har erfarenhet av frågan 

sedan tidigare. 

– Gary Petersson undrar om styrelsen/HSS har koll på de många bidrag som skulle 

kunna ansökas om. Styrelsen konstatera att de vi har kontakt med i nuläget för att 

ansökan om bidrag är SISU. Det finns mycket att lära i frågan samt att man även 

https://www.izettle.com/se/card-readers
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skulle kunna lära av varandra genom att diskuteras med andra segelkubbar hur de 

gör, vad de ansöker om och hos vem osv. Detta skulle ev. också kunna vara en fråga 

för den blivande ”Framtidskommittéen”.  

– Ordförande och Dan Sundin har tillsammans med representanter från Najaden, 

Skallkroken- och Grötviks segelsällskap haft ett möte med Halmstads turistbyrå för 

att diskutera vad de skulle kunna bidra med till segelklubbarna i Halmstad. Resultatet 

kommer ev. att bli en gemensam folder med info om klubbarna/hamnarna som 

turistbyrån skulle kunna var behjälplig med. 

 

 

9. Mötets avslutande 
Ordförande Folke Berntson tackar för dagens möte och kallar till ett extra styrelsemöte 

2014-04-14 kl. 18.00 i klubbhuset. 

 

Justeras: 

 

…………………………………….   ………………………………………….. 

Folke Berntson/ordförande Dan Sundin/Ledamot  

 

………………………………………. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 

 

 

 


