
Protokoll	  

Halmstads	  Segelsällskaps	  styrelsemöte	  2013-‐04-‐02	  kl.	  18.00	  i	  Klubbstugan	  

	  

Närvarande:	  Jan	  Berg,	  Patrik	  Nilsson,	  Niklas	  Gunnarsson,	  Agneta	  Lindberg,	  Thorsten	  Kindt,	  
Björn	  Pettersson,	  Erja	  Mattson	  

	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna	  

2. Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordning	  godkänns	  av	  mötet	  

3. Justering	  av	  dagens	  protokoll	  
Björn	  Pettersson	  utses	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  

4. Förgående	  protokoll	  
Föredrogs	  och	  lades	  till	  handlingarna	  

5. Rapporter/skrivelser	  
Ordförande	  informerar	  om	  Ledarguiden	  som	  Emelie	  Carlsson	  blivit	  anmäld	  till.	  Kick-‐
off	  är	  2013-‐04-‐06	  på	  Hotell	  Tylösand.	  Projektet	  skall	  utformas	  tillsammans	  med	  
Emelie	  Carlsson	  och	  berör	  hela	  föreningen.	  Från	  och	  med	  2015	  måste	  alla	  föreningar	  
ha	  en	  ledarguide	  för	  att	  vara	  berättigade	  till	  kommunala	  föreningsbidrag.	  Teknik-‐	  och	  
fritidsförvaltningen	  tillsammans	  med	  SISU	  idrottsutbildarna	  står	  för	  utbildningen	  av	  
ledarguiderna.	  Vidare	  gavs	  information	  gällande	  Idrott-‐Online.	  All	  rapportering	  skall	  
ske	  via	  Idrott-‐Online	  såsom	  bland	  annat	  närvaro	  mm.	  

6. Val	  av	  vice	  ordförande	  
På	  styrelsemötet	  2013-‐03-‐05	  var	  frågan	  uppe	  och	  Björn	  Pettersson	  föreslogs.	  Då	  
Björn	  inte	  var	  närvarande	  skulle	  Björn	  först	  tillfrågas.	  Björn	  Pettersson	  tackar	  ja	  vid	  
dagens	  möte.	  

7. a/	  dag	  för	  extra	  medlemsmöte	  
Extra	  medlemsmötet	  har	  tidigare	  tagits	  beslut	  om	  att	  genomföras	  under	  v.	  17	  men	  
ändras	  till	  vecka	  18.	  	  Kallelsen	  enligt	  stadgarna	  ska	  ske	  senast	  7	  dagar	  innan	  och	  ska	  
då	  anslås	  och	  eller	  annonseras	  i	  ortspressen.	  Beslut	  tas	  att	  extra	  medlemsmöte	  hålls	  
2013-‐04-‐29	  kl.	  18.00	  i	  Klubbhuset	  och	  att	  kallelse	  jämte	  dagordning	  går	  ut	  dag	  efter	  
styrelsemöte.	  
b/	  behandling	  av	  offert	  om	  renovering	  av	  klubbhus	  taket	  
Offerter	  gällande	  omläggning	  av	  klubbhustaket	  har	  inkommit	  från	  Bravida,	  Isac	  Bygg	  
samt	  Bygg	  Sjögren.	  Förvaltningskommittén	  har	  som	  förslag	  att	  Bravida	  står	  för	  
plåtarbeten	  och	  Isac	  Bygg	  för	  omläggning	  av	  taket.	  Den	  totala	  summan	  är	  på	  
525	  000kr.	  Beslut	  togs	  att	  styrelsen	  har	  ett	  extra	  möte	  2013-‐04-‐15	  kl.	  18.00	  och	  



bjuder	  in	  förvaltningskommittén	  för	  redovisning	  av	  offerter,	  takomläggningen	  mm	  
inför	  det	  extra	  medlemsmötet.	  
c/	  kassör	  
Arbete	  pågår	  att	  hitta	  en	  kassör	  till	  klubben.	  Kommer	  att	  tas	  upp	  igen	  på	  mötet	  2013-‐
04-‐15.	  Ordförande	  ber	  kanslichefen	  ta	  fram	  en	  ekonomisk	  rapport	  till	  nästa	  möte.	  	  
	  

8. Upptaktsmöte	  
För	  upplägget	  av	  upptaktsmötet	  har	  kontakter	  tagits	  med	  SISU,	  Håkan	  Hallberg.	  
Upplägget	  går	  ut	  på	  att	  bestämma	  sig	  för	  en	  fungerande	  organisation	  och	  hur	  vi	  ska	  
hantera	  samverkan	  mellan	  styrelse	  och	  kommittéer	  och	  hantering	  av	  budget	  och	  
delegation	  för	  kommittéerna.	  Vidare	  är	  tanken	  att	  upptaktsmötet	  ska	  följas	  upp	  och	  
utvärderas.	  	  Datum	  för	  upptaktsmötet	  är	  ändrat	  till	  2013-‐04-‐20.	  Dagordning	  för	  
mötet	  diskuterades.	  
	  

9. Spolplatta	  
Diskussioner	  pågår	  med	  kommunen	  ang.	  spolplattan	  huruvida	  kommunen	  ska	  kunna	  
nyttja	  spolplattan	  för	  de	  båtägare	  som	  hyr	  kajplats	  av	  kommunen.	  För	  detta	  måste	  
HSS	  sätta	  ett	  pris	  som	  inkluderar	  de	  beräknade	  kostnader	  HSS	  har	  för	  investering	  och	  
drift	  av	  spolplattan.	  
Mötet	  beslutade	  att	  ge	  subliftgruppen	  uppdraget	  att	  räkna	  fram	  ett	  pris	  för	  externa	  
tjänster	  av	  spolplattan,	  samt	  hur	  hanteringen	  av	  spolning	  av	  båtar	  ska	  utformas	  såväl	  
organisatoriskt	  som	  logistiskt.	  
	  

10. Ribbåt,	  inköp,	  ansökan	  om	  bidrag	  för	  inköp	  
Lagerberg	  har	  inkommit	  med	  offert	  om	  Ribbåt	  till	  en	  kostnad	  av	  115	  000kr	  i	  detta	  
ingår	  montering	  och	  garanti.	  HSS	  erbjuds	  20.000kr	  för	  den	  gamla	  Ribben.	  Bidrag	  
kommer	  att	  sökas	  för	  inköpet	  hos	  Hallands	  Idrottsförbund	  med	  50	  %.	  Bidragsansökan	  
grundar	  sig	  på	  Ribbåt	  115	  000kr	  och	  inköp	  av	  trailer	  15	  000kr.	  Mötet	  beslutade	  att,	  
under	  förutsättning	  att	  bidrag	  utgår,	  att	  anta	  offert	  om	  Ribbåt	  enligt	  ovan	  samt	  inköp	  
av	  trailer,	  där	  den	  totala	  kostnaden	  blir	  enligt	  ovan	  minus	  sökta	  medel.	  
	  

11. Kompl.	  Av	  båtar	  juniorer,	  ansökan	  om	  bidrag	  
Inför	  säsong	  och	  seglarskola	  behöver	  våra	  optimistjollar	  ses	  över	  och	  förmodligen	  
behöver	  en	  del	  av	  dessa	  bytas	  ut.	  Mötet	  beslutade	  att	  Jollekommittén	  får	  i	  uppdrag	  
att	  kolla	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  för	  att	  söka	  bidrag	  från	  Seglarförbundet	  för	  detta	  
ändamål.	  
	  

12. Hjärtstartare	  	  
Frågan	  har	  varit	  uppe	  tidigare	  och	  man	  skulle	  kunna	  säga	  att	  det	  kan	  finnas	  ett	  behov	  
av	  en	  hjärtstartare,	  bl.a.	  med	  tanke	  på	  vår	  verksamhet	  och	  på	  den	  något	  höga	  
medelåldern	  bland	  våra	  medlemmar.	  Det	  har	  kommit	  ett	  prospekt	  där	  det	  finns	  en	  



möjlighet,	  att	  istället	  för	  att	  köpa	  en	  hjärtstartare,	  kan	  man	  hyra	  en	  och	  då	  ingår	  
support	  och	  service.	  Styrelsen	  beslutar	  tittar	  närmare	  på	  detta	  erbjudande	  och	  innan	  
ställning	  tas	  till	  att	  införskaffa	  en	  hjärtstartare	  så	  skall	  vi	  höra	  med	  HSS	  grann	  
verksamheter	  om	  de	  är	  intresserade	  av	  att	  hyra	  gemensamt.	  Björn	  Pettersson	  hör	  
med	  Söderpiren	  om	  intresse	  finns.	  
	  

13. Övriga	  frågor	  
Styrelsemöte	  2013-‐04-‐29	  utgår	  då	  det	  är	  extra	  medlemsmöte.	  Nytt	  datum	  för	  
styrelsemöte	  är	  2013-‐05-‐06.	  Klubbens	  Valborgsmässofirande	  diskuterades.	  
	  
	  

14. Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  tackar	  medverkande	  för	  visat	  intresse	  och	  förklarar	  mötet	  avslutat	  

	  

Halmstad	  2013-‐04-‐09	  

Justeras:	  

	  

…………………………………..	   	   ……………………………………………	  
Jan	  Berg/ordförande	   	   	  Björn	  Pettersson/ledamot	  
	  

…………………………………………..	  
Erja	  Mattson/sekreterare	  


