
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-04-04 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson, Dan Sundin, Michael Scheffler, Patrik Eriksson Gieler, Christer 

Hansson och Gary Petersson. 

 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar deltagarna 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 

Lagd budget följs med undantag av att avbärare till bryggorna kan bli något dyrare då det byts på fler bryggor. 

Lånet till J 70 kommer att redovisas i balans- och resultaträkning så snart vi erhållit dokumenten från Swedbank. 

Beslutades att resultatet från 2015 disponeras med 100.000:- till framtidskontot som då är 450.000:- och 90.000:- 

förs över till 2016 budget. 

 

7. Telfern 

Ett antal medlemmar har deltagit i en ”kurs” i handhavandet och information om säkerheten vid användandet av 

telfern. Dessa kommer att få ett ”intyg” som visar att de har rätt att köra telfern. Ulf Bengtsson organiserar. 

Vid detta tillfälle framkom att ansvaret för att telfern är i fullgottskick och besiktigad ligger hos styrelsen/ordförande. 

Besiktning sker denna vecka. Telfern skall också kompletteras med ett mothåll. 

Det beslutades att en mindre container skall köpas (Michael) och placeras i anslutning till telfern för att kunna lagra 

segel mm.  

 

8. Förvaltningskommittén, hur säkrar vi att den fungerar? 

Tills vidare tar Dan Sundin över arbetet att organisera arbetsdagarna då förvaltningskommittén inte fungerar vad 

gäller hamn och uppställningsområdet. Båthusdelen fungerar alldeles utmärkt. 

Hur detta på sikt skall fungera kommer att diskuteras på kommande möte. Samtidigt skall medlemmarna informeras 

om problemet. Hur skall vi kunna ha en förening som drivs ideellt om ingen vill engagera sig i förvaltningskommittén 

för vår utvändiga anläggning.    

 

 

9. Info Allsvenskan 

Förberedelser och organisation drivs planenligt med de engagerade medlemmarna. Ett antal möten har hållits med 

Karl-Otto som sammanhållande. 

Bekräftelse på båtköp och leverans har erhållits. Swedbank sköter betalningarna. 

Folke har täta kontakter med SSF som kommer att betala första hyran inom kort. 

 

 



 

 

 

 

10. Övriga frågor. 

Elanläggningen-  Har varit mindre problem nu när anläggningen tas i bruk. Framförallt matning till telfer och husbilar. 

På sikt behöver vi göra en total genomgång av hela den del som matar våra uppställningsplatser. 

Beslutades att tillsvidare ge Dan Sundin mandat att beställa reparation av eventuella fel som uppstår på 

elanläggningen med en ram på 20.000:- och som redovisas på styrelsemötena.   

 

Arbetsdag- På nästa arbetsdag skall det planeras in att stugan vårstädas. Preliminärt blir det den 7/5. 

 

Hamnvärdar- Det blir hamnvärdar likt förra sommaren som ju fungerade på ett mycket bra sätt. Anna D håller i 

detta. 

 

Subliftkommittén – Styrelsen beslutar att subliftkommittén har mandat att döma ut de vaggor som man anser inte 

uppfyller de krav om stabilitet och funktion som krävs inom föreningens uppställningsplatser. 

Skrivs in i den information som alla kommer att få vid sjösättning. 

 

11. Avslutning 

 Folke avslutade mötet och tackade deltagarna för dagens möte. 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Niclas Gunnarsson 

 

 

   

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


