
  
Konstituerande styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-03-07 kl. 18.00 i klubbstugan  
Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson, Dan Sundin  
 
1. Mötets öppnande  
    Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar den nya styrelsen välkomna till dagens    
    konstituerande möte.  
 
2. Fastställande av dagordning  
    Dagordningen godkänns av mötet  
 
3. Val av mötessekreterare 
    Niclas Gunnarsson valdes till mötessekreterare 
 
4. Val av justerare  
    Dan Sundin väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll  
 
5. Föregående protokoll  
    Föredrogs och lades till handlingarna  
 
6. Ekonomisk rapport  
    Patrik G-E meddelande genom Folke att ekonomin ser bra ut. 
 
6. Rapporter/skrivelser  
    Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 
 
7. Arbetsordning styrelse  
    Kassör: Mötet beslutade att välja Patrik G-E till Kassör. 
    Sekreterare: Mötet beslutade att välja Gary Petersson till sekreterare. 
    Ledamot: Niclas Gunnarsson, Dan Sundin 
    Suppleant: Christer Hansson, Michael Scheffler  
 
8. Firmatecknare:  
    Sällskapets firma tecknas av styrelsen enligt § 13 i HSS stadgar. Mötet beslutar  
    att utse följande firmatecknare: Ordförande Folke Berntson, Kassör Patrik Eriksson Giehler och  
    kanslist Erik Sundén två i förening.  
 
9. Valberedningen  
    Processen kring klubbens valberedning diskuterades. 
 
10. Allsvenskan 
    Det är väldigt mycket på gång. J70 gruppen jobbar för fullt. Det är möte imorgon 8/3 i    
    klubbstugan för intresserade av J70 segling. Gruppen håller på att ta fram ett regelverk kring    
    skötsel, drift och uthyrning m.m. av båtarna. 
    Mötet beslutade att köpa in Gransegel till de bägge båtarna, Folke har hand om detta. 
 
 
 
 



11. Övriga frågor  
     Subgruppen håller på att ta fram ett dokument som alla ska skriva på vid sjösättning av sin     
     båt. Dan återkommer med mer information vid nästa möte. 
 
     Mötet beslutade att ge vår vaktmästare Christer ett friskvårdskort. 
 
     Folke informerade att Naturskyddsföreningen kommer till klubben den 20 april och kommer  
     och tar prover på bottenfärger från vissa båtar. NSF kommer senare att bjuda in klubben och   
     dess medlemmar till en allmän diskussion om deras resultat. Berörda klubbar i Halmstad är   
     HSS, Grötvik och Skallkroken. Ett antal klubbar kommer att besökas av NSF längs med hela  
     västkusten. 
 

12. Mötets avslutande  
    Ordförande Folke Berntson tackar för dagens möte.  
 
 

Justeras:  
 
 
…………………………………….                                        …………………………………………..  
Folke Berntson/ordförande                                   Dan Sundin/Ledamot  
 
 
……………………………………….  
Niclas Gunnarsson/ mötessekreterare 


