
Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-09-07 kl. 18.00 i klubbstugan 

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson, Dan Sundin, Michael Scheffler, 

Patrik Eriksson Giehler. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar styrelsen välkomna till dagens möte. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av mötessekreterare 

Niclas valdes till mötessekreterare 

4. Val av justerare 

Michael väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

5. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

6. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

7. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är stabil och ser bra ut enligt kassören. 

8. Mastkranen 

Har kommit på plats, vi ligger lite före i tidsplanen. Kommer att vara i funktion i nästa vecka. 

Styrelsen beslöt att det ska kosta 200 kr för icke medlem att använda mastkranen. 

9. Allsvenskan 

Klubben slutade på en mycket hedrande 4:e plats i Allsvenskan! 

Mycket bra jobbat alla involverade. 

Ev kommer klubben vara med att arrangera en deltävling framöver. Det diskuterades att vi skulle 

avvakta till 2017 då Tall ship races också arrangeras i Halmstad. Det bör då diskuteras ett samarbete 

tillsammans med Destination Halmstad. 

10. Arbetsplikt 

Arbetsplikt i klubben diskuterades, det kommer att tas upp på höstmötet som en punkt. 

11. Subliftskörning i båthuset 

Använd vagnarna på rälsen först och främst. 

Det är upp till den enskilde subliftföraren att köra i båthuset, man har rätt att neka.  

Undvik att köra med subliften i största möjliga mån då det är trångt. 

 

 



12. Båtskrot 

Det kostar 2800 kr /ton att skrota en båt + transport (1000-1400kr /timme) till Stena. 

Information kommer att gå ut under höstmötet till medlemmarna. 

13. Seglingsmöte 

Anders Sköld kallar till seglingsmöte. 
För att fira klubbens framgångar i Allsvenskan i segling bjuder HSS in till seglingsafton 
fredagen den 25:e september kl 19:00.  
Anmäl dig senast torsdag 24:e september. 

14. Båtupptagning 

Ett dokument sitter på anslagstavlan angående upptagning av båtar. 

15. Höstmöte 

Höstmötet kommer att hållas den 18 oktober kl 16.00 i klubbstugan. 

 

16. Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

Justeras: 

……………………………………….  

Niclas Gunnarsson/ mötessekreterare 

 

 

…………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande  

 

 

…………………………………………. 

Michael Scheffler 

 


