
Protokoll 

Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-02-02 kl. 18.00 i klubbstugan  

Närvarande: Folke Berntson, Erja Mattson, Niclas Gunnarsson, Patrik Eriksson Giehler, Gary 

Petersson,  

Adjungerad: Erik Sundén 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Folke Berntson öppnar mötet och hälsar styrelsen och Erik välkomna till 

dagens möte.  

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Patrik Eriksson Giehler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Ekonomisk rapport 

Revisorerna, kassören och Erik har inför årsmötet gått igenom budgeten. Styrelsens 

mål är att inför 2015 är att ha följande ekonomiska prioriteringar: 1) Nödvändiga 

investeringar, 2) Amortering. Redovisning kommer att ske på årsmötet.  

Erik berättar att faktureringen inför året snart är igång, han redogör även för 

uträkningsmetoden. 

6. Rapporter/skrivelser 

- 

7. Årsmötet 

Styrelsen går igenom vem som skall göra vad inför årsmötet 2015-03-08. Styrelsen 

beslutar även att bjuda in valberedningen till nästa styrelsemöte. 

 

8. Mastkran och el 

Processen lever gällande mastkran. Skall den vara vridbar, fast och placering 

diskuteras igen. Styrelsen kommer att kontinuerligt begära in underlag av Mikael S 

för att sedan sammanfatta dessa och återkomma till ämnet. 

 

Styrelsen fick en information och visning, innan styrelsemötet, av representant från 

företaget TallyKey. Genomgången innehöll bland annat info om stolparna, 

betalstationer, el, IT-stöd/system, kostnader. Styrelsen förde diskussion om antal, 

tillval, installation, genomförande, möjligheten att bygga på systemet i efterhand 

samt vilka behov klubben har. Styrelsen har enligt önskemål erhållit en offert på 13 st 

elstolpar (nuvarande antal på bryggorna).   

Styrelsen beslutar att begära in en ny offert från TallyKey för dubbelt så många 

elstolpar: 26 + 1 (en för husbilarna).   



 

9. Avtal med kommunen avseende spolplattan 

Ordförande redogör för det samarbetsavtal som kommunen och HSS nu tecknat 

gällande spolplattan/spolning av båtar. Avtalet innebär i kort att kommunen får för 

max 180 st. båtar: 

Använda slipen 

Nyttja spolplattan under överinseende 

Betala HSS 90 000: - mars månad för ovanstående 

Skriva ett nytt avtal tillsammans med HSS årligen 

Styrelsen har hopp om ett gott samarbete med kommunen. 

 

10. Seglingsallsvenskan 

I samarbete med ett antal seglingsklubbar startar Svenska Seglarförbundet nu 

Allsvenskan i segling. Klubbarna är centrala för seglingssporten och HSS är en av 15 

klubbar som blivit tillfrågad att delta. Från HSS så är Anders Hellekant teamleader för 

Seglingsallsvenskan 2015 - Halmstads Segelsällskap och Svante Svensson har visat 

intresse för att hålla i logistiken. Styrelsen har från teamleader Anders Hellekant fått 

ett skriftligt (se bilaga 1) förslag på upplägg samt en förfrågan om att stå för 

anmälningsavgiften på 40 000: - kr till ligan.  

Styrelsen beslutar att Halmstads Segelsällskap betalar anmälningsavgiften till ligan på 

40 000: - kr. 

 

11. Hur få in nya medlemmar i kommittéerna 

Ordförande informerar att valberedningen gett uttryck för att antalet 

intresserade/anmälningar till kommittéarbete minskar kontinuerligt. Styrelsens 

tycker att det är dags att alla medlemmar funderar hur man skall få in nya/nygamla 

medlemmar att engagera sig. Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter, nya idéer och 

andra funderingar för att lösa nuvarande och framtida behov för att vi skall kunna ha 

den ideella förening vi tycker är så bra. Valberedningen tar emot 

anmälningar/nomineringar. 

Styrelsen bjuder in valberedningen till nästa möte för att få senaste uppdateringen 

inför årsmötet. 

 

12. Övriga frågor 

Ordförande och Gary har efter inbjudan träffat företrädare för Destination Halmstad 

och då framförallt för Tall Ships Race 2017. Destination Halmstad vill engagera 

klubbar/föreningar i Halmstad reda nu inför Tall Ships Race. Mötet kommer att följas 

upp.  

 
 
 
 



13. Mötets avslutande 
 

 
Ordförande Folke Berntson tackar för dagens möte och kommer att kalla till ett nytt 

styrelsemöte 2015-03-02. 

 

Justeras: 

…………………………………….   ………………………………………….. 

Folke Berntson/ordförande Patrik Eriksson-Giehler /Kassör 

 

………………………………………. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 

 

 


