
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-05-04 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson,  Torsten Kindt, Dan Sundin, Michael Scheffler och 

Gary Petersson. 

Adjungerade: Leif Danielsson - jollekommittén 

 Lars Meijer, Ulf Bengtsson, Stellan Nilsson – tisdagsseglingarna 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar styrelsen och övriga välkomna till dagens  

möte.  

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkänns av mötet  

 

3. Val av justerare  

Michael  Scheffler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll  

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Rapporter/skrivelser 

Folke meddela att Hss avtal med kommunen genom Teknik och Fritid skall gå över till 

Samhällsbyggnadsutskottet. Möte planeras till efter sommaren. 

6. Tisdagsseglingarna. 

Lars, Ulf och Stellan informerade om ett förslag att på prov förändra tisdagsseglingarna under 2015. 

Det går ut på att flytta starten till gamla färjeläget samt att ha tre starter med indelning efter LYS 

talen.  

Dels att vi tränar mer normala starter samt att få tisdagsseglingar lite mer åskådarvänliga. 

Styrelsen tycker förslaget är bra och ger gruppen mandat att organisera tisdagsseglingarna på detta 

nygamla sätt. 

  

7. Jollekommittén 

Leif informerade om följande: 

- De tre Optimister som styrelsen tidigare beslutade att köpas är nu köpta 

- Till seglarskolan är 66 anmälda till de 76 platser som står till förfogande 

- Hamnvärdar, klubbjuniorer, kommer att finnas inom anläggningen under v25 – v33. 

Ett par timmar på förmiddag och eftermiddag. Tar hand om husbilar och båtar. 

Subliftförarna kommer  att flytta sin verksamhet till containern varför hamnvärdarna/jollekommittén 

kan ha deras tidigare kontor.  Man kommer bara ha kvar skåp med pappersarbetena.  

 

 

8. Mastkran 

Vi diskuterade vidare om mastkranen, vilken typ och var den ska placeras. 



 

 

Beslutades att en ny fast mastkran skall inköpas med placering där den gamla stått. Leverantör är 

Stimtec enligt det som föredrogs på årsmötet. 

Anbud kommer att infordras för gjutning av fundament. 

Leverans prel i september.  

Köpet finansieras genom eget kapital men en höjning av anläggningsavgiften kan komma vid 

budgetarbetet inför höstmötet. Storleksordningen är 200:- per båt och år om avskrivning på 15 år. 

 

9. Subliften 

Framfördes att det skulle vara till stor hjälp samt förbättra arbetsmiljön om subliften utrustades med 

sk bandlås. Skulle kunna monteras 2016 då en större service skall utföras. 

Pris tas fram och tas om det beslutas med i budgeten för 2016. 

Styrelsen beslutade att subliftkommittén genom Michael och Dan har rätten att handla för upp till 

10.000:- för material och reparationer av subliften. 

 

10. Övriga frågor. 

Båttvätt på slipen. Tank i form av brunn skall grävas ner. Från denna brunn pumpas sedan vattnet till 

tank som tillhandahålls av Ragnsell. Pris tas in. 

 

Uppställningsplatserna ytterst mot havet skall röjas ren före sommaren då det behövs temporära 

uppställningsmöjligheter för trailers som sjösätter. 

Alltså vaggor och annat skall flyttas. 

 

Spolgaller vid tvätten. Gallerna skall förstärkas. Julle återupptar kontakten med Haldahuset. 

 

  

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

Nästa möte 2015-06-01. 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Michael Scheffler/ledamot 

 

 

 

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


