
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-12-07 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Torsten Kindt, Dan Sundin, Niclas Gunnarsson, 

 Michael Scheffler, Patrik Erkiksson Giehler 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  

     Niclas Gunnarsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

6. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är stabil och budgeten följs. 

 

7. Intryck höstmöte 2015. 

Alla kände att det var en positiv inställning till hur förening sköts och avgiftshöjningen godkändes ju 

utan någon längre debatt. 

 

8. Nytt arrendeavtal med Halmstads kommun 

Det nya arrendeavtalet med Halmstads Kommun gicks igenom och godkändes av styrelsen. 

Ordföranden undertecknar och skickar tillbaka. 

Avtalet är nu uppdaterat vad gäller de ytor vi förfogar över, vilket det gamla inte gjorde. En viss 

höjning av arrendet sker och avtalet gäller i 3 år med rätt till förlängning ytterligare 3 år.  

 

9. Julbord/Jullunch 

Styrelsen beslutade att kommittéer och styrelsen kan äta en gemensam jul- eller annan måltid 

tillsammans på föreningens bekostnad. All dryck till måltiden betalar deltagarna själva. 

 

10. Övriga frågor 

-möte med Halmstads Kommun angående piren till Lilla Fyr planeras med anledning av skadorna 

efter stormarna. 

-till årsmötet kommer en första information till medlemmarna om ett tänkt förslag om att föreningen 

införskaffar stöttor till samtliga båtar på landplatserna. Det har ju med all tydlighet visat sig nu igen 

att alla vaggor inte är tillfyllest. Samtidigt kommer detta med master på land att diskuteras. 

Allt detta för att få medlemmarnas inställning i frågan. 

 



 

 

11. Årsmöte 2016 

Beslutades att årsmötet skall hållas den 21 februari 2016, kl 16.00 i klubbstugan. 

 

12. Nästkommande styrelsemöten 

- 11 januari 2016, kl 18.00 

- 1 februari 2016, kl 18.00 

- 15 februari 2016, kl 18.00 (inför årsmötet)   

 

 

 

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Niclas Gunnarsson 

 

 

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


