
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-10-05 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Torsten Kindt, Dan Sundin, 

 Patrik Eriksson Giehler, Michael Scheffler och Gary Petersson. 

 

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 justerare  

Dan Sundin väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll  

Föredras på nästa möte. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

6. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är stabil och budgeten följs. 

 

 7.Budget 2016 

Patrik föredrog förslag till budget för 2016. Några kommittéer har lämnat förslag till sin budget och 

finns med i förslaget. 

Diskuterades ev avgiftshöjning då vissa kostnadsökningar har skett och någon ny tillkommit samt 

avskrivning av mastkranen. Beslut om avgiftsförslag till höstmötet tas på nästa styrelsemöte.  

Patrik mailar budgeten till styrelsen för eventuella ytterligare synpunkter före nästa möte. 

 

8. Höstmöte 

Höstmötet 2015 beslutades avhållas den 15 november kl 16.00 i klubbstugan. 

Kallelsen i HP, Klubbstugan och hemsidan. 

Verksamhetsplaner från resp kommitté skall infordras. Gary. 

 

9. Matskranen 

Erfarenheten hittills är att den fungerar bra både för stora som små båtar. 

Ansvariga för kranen gentemot myndighet är Rolf Karlsson och Michael Scheffler . 

 

10. Övriga frågor. 

-Miljö- och hälsoskyddskontoret har inspekterat våra utrymmen som hänför sig till 

uppställningsplatserna. Enda synpunkt var att städutrymmet är något bristfälligt. Ett bättre kommer 

att iordningsställas i tvättstuga. 

- IT – ansvarig. Mer tydliggöra vem som ansvarar för vår IT verksamhet samt klargöra vem som har 

tillgång till sidan för att föra in information. 

- Uppställningsplatserna. Åter detta med den ostädade uppställningsplanen. En dragning på 

höstmötet kommer att ske för att få medlemmarna att inse allvaret med ostädat och användning 

som förvaring av ”skräp”. 



 

 

11. Nästa möte. 

Observera att nästa ordinarie styrelsemöte blir den 9 november kl 18.00 i klubbstugan.  

  

 

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Dan Sundin 

 

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


