
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-11-07 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Mikael Scheffler, Patrik Eriksson Giehler, Niclas Gunnarsson 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 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Budgeten följs och ett slutligt resultat kommer efter att Patrik haft möte med revisorerna efter årsskiftet då bl a 

avskrivningarna gås igenom. 

    

7. Höstmötet, intryck och analys 

Det var ett bra höstmöte i en positiv anda. Sättet som Patrik presenterade budgeten med ett antal större poster blev 

väldigt tydligt för medlemmarna och budgeten antogs. 

Sen fick vi mandat att arbeta vidare med att anställa en hamnkapten och presentera förslaget på årsmötet. 

Skall konkretiseras på nästa möte vad gäller kostnad, intäkt och arbetsuppgifter. 

Vi kommer att kontakta Hallands Idrottsförbund och Sisu för att höra om de har någon som arbetar med ideella 

föreningar och som kan vara behjälpliga att gå igenom föreningars verksamhet och organisation.   

 

8. Ansvarsfördelning inom styrelsen 

Att fortsättningsvis inom styrelsen fördela arbetet med de olika besluten som styrelsen tagit och kommer att ta. 

Gary går igenom protokollen från 2016 för att få fram om det finns beslut som ej fullföljts. 

Regler för hamnplan mm. Mikael arbetar vidare med det han redan skrivit och kommer med förslag till nästa möte. 

Skall bifogas fakturautskicket. 

Stadgarna. Mikael kommer att gå igenom och jämföra med andra föreningar för att sedan eventuellt kunna ha ett 

förslag till årsmötet. Även använda andra medlemmar som remiss. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

Justeras: 

 

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

Folke Berntsson/ordförande  Niclas Gunnarsson Gary Petersson/sekreterare 


