
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-08-01 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Christer Hansson, Mikael Scheffler 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  

Mikael Scheffler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll  

Protokollen från 13/5 och 13/6  gicks  igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Skrivelse från Svante om att HSS skulle stå som arrangör för Folkbåts SM 2017. Mer information under hösten. 

Styrelsen är positiv till detta arrangemang och inväntar mer information. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Antingen ett separat möte för genomgång av halvårsresultatet eller en längre genomgång på nästa möte.  

 

7. Planering inför hösten. 

Diskuterades ett antal frågor inför hösten. 

Hamnplanens fortsatta utseende, nya ordningsregler, J70 –Allsvenskan, husbilarnas antal, arbetsplikt, 

framtidsgruppen, stöttor som tillhandahålls mot betalning, underhåll av anläggningen/fastigheterna. 

Konkretiseras på nästa möte samt inför höstmötet. 

 

8. Behovet av ”hamnkapten” 

Behovet av en hamnkapten/anläggningsförvaltare kommer allt närmare. Vi har ingen fungerande 

förvaltningskommitté frånsett båthuset. 

På nästa styrelsemöte konkretiseras denna fråga med kostnader, arbetsbeskrivning, finansiering etc. 

Tanken är att ett förslag skall ligga till höstmötet. 

    

9. Trafikproblemet. 

Johan Thein kommer att organisera ett möte med kommunen om trafiksituationen vid vår anläggning utmed 

bryggnedgångarna. 

 

10. Höstmötet. 

Höstmötet skall hållas under oktober månad. 

Planering och arbetsuppgiftsfördelning inom styrelsen inför höstmötet kommer att ske på nästa möte. 

Budget och avgifter fastställas med bakgrund av §8. 

 

 

 

  



 

 

11. Övriga frågor 

Medlemsmöte. Diskuterades att kalla till ett ”informellt” medlemsmöte före höstmötet. 

Medlemmarna inbjuds för att diskutera förenings framtid, hur vill man ha det. Vision, organisation mm. 

Beslut om detta på nästa möte. 

Hamnplanen. Viss omorganisation kommer att ske inför upptagningarna. Mikael sköter detta. 

Klubbåtar. Funtionären och ribbar uthyrda till Sailing Bastad under en vecka. 

Servicebryggan. Beslutades att bryggfendrar monteras på denna brygga. 

Båthuset. En båtägare med båt i båthuset uppfyller inte de krav som är ställda. Ägaren har vid ett flertal tillfällen  

blivit informerad om att båten skall flyttas från båthuset utan att detta har skett. Lotta kommer att skriva ett 

rekommenderat brev med innehållet att styrelsen beslutat att om inte båten flyttats senast den 15/8 kommer 

flytten att ske genom föreningens försorg och kostnaderna kommer ställas till ägaren.     

 

 

  

Justeras: 

 

……………………………………….  …………………………………….. ………………………………………. 

Folke Berntsson/ordförande  Mikael Scheffler Gary Petersson/sekreterare 

 

   

 


