
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-05-02 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson, Dan Sundin,  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  

Christer Hansson 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 

Patrik redovisade kort det ekonomiska läget som visar att budget följs och ekonomin är god. 

Separat konto för driftkostnaderna för J 70 båtarna läggs upp.  

 

7. Löneförhöjning till anställda. 

Beslutades om en löneförhöjning på 2,5 % som i stort sett följer ”märket”. 

 

8. Städningen av vårt klubbhus och tillhörande gästtoaletter 

Folke och Gary tar en genomgång med nuvarande städare för att gå igenom hur arbetsbeskrivningen är utformad 

vad gäller tider, vad som städas och hur ofta. Skall också diskutera hur man löser städning av gästtoaletten på 

helgerna då husbilarna nu börjar komma. 

 

9. Ankarspel till funktionären 

Beslutades att ett ankarspel kan inköpas och monteras på ”Funktionären” med en budget på 20.000:-. 

Anders Sköld ansvarar för beställning av ankarspel och montagearbete. 

 

10. Allsvenskan 

Lagmedlemmarna är anmälda till SSF och avgiften är betald. 

Båtarna kommer v 20 som avtalats och kan transporteras direkt till Motala så att de är på plats den 19 maj. 

 

11. Sparbanksstiftelsen Kronan 

Beslutades att HSS hos Sparbanksstiftelsen Kronan ansöker om bidrag för satsningen med inköp av två stycken J 70 

båtar som kommer att användas vid deltagandet i Allsvenskan i Segling, användas av medlemmar samt användas i  

klubbens seglarskola. 

Ansökan gäller det som heter ”Lokal pott” . 

Niclas fyller i ansökningsblanketten och gås därefter igenom med övriga styrelsen. 

 

 

 



 

 

12. Övriga frågor 

Seglarskolan. 

Leif har rapporterat att seglarskolan kommer att utökas till fem veckor i år vilket innebär att det finns 90 (72) platser. 

Nu är 48 st anmälda och v 26 är Optimistkursen fulltecknad. Mycket positivt. 

 

Utbyte yttersta pontonen på brygga 200. 

Erhållit en första prisuppgift på en 20 m ponton från Pontona på ca 190.000:- plus sjösättning i Halmstad.  Offert 

kommer att infordras för senare beslut.   

  

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Christer Hansson 

 

 

   

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


