
Protokoll	  

Halmstads	  segelsällskaps	  styrelsemöte	  2013-‐04-‐15	  kl.18.00	  i	  klubbstugan	  

Närvarande:	  Jan	  Berg,	  Agneta	  Lindberg,	  Niklas	  Gunnarsson,	  Björn	  Pettersson,	  Erja	  Mattson	  

Adjungerad	  Hans	  Jonsson	  samt	  under	  punkten	  5	  Thomas	  Mattson/Förvaltningskommittén	  

	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna.	  

2. Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkänns	  av	  mötet	  

3. Justering	  av	  dagens	  protokoll	  
Agneta	  Lindberg	  utses	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  

4. Rapporter/skrivelser	  
Hans	  Jonsson	  redogör	  att	  medlemsavgifterna	  till	  stora	  delar	  inkommit	  till	  klubben.	  
Jan	  Berg	  informerar	  om	  att	  Seglarförbundet	  via	  Stefan	  Rahn	  sammankallat	  till	  ett	  möte	  i	  
Göteborg	  2013-‐04-‐18	  kl	  18.00.	  Mötet	  skall	  handla	  om	  samarbete.	  

5. Omläggning	  av	  tak/underlag	  
Thomas	  Mattson	  från	  Förvaltningskommittén	  redogör	  för	  styrelsen	  om	  kommitténs	  arbete	  
och	  underlag	  för	  beslutet	  att	  föreslå	  omläggning	  av	  taket	  samt	  de	  offerter	  som	  tagits	  in.	  

6. Upptaktsmöte,	  kontaktpersoner	  för	  kommittéer,	  upplägg	  
Jan	  Berg	  informerar	  om	  upptaktsmötet	  2013-‐04-‐20.	  Val	  av	  kontaktpersoner	  för	  
kommittéerna	  görs	  enligt	  följande:	  
Förvaltnings-‐och	  båthuskommittén:	  Thorsten	  Kindt	  och	  Niklas	  Gunnarsson	  
Jollekommittén:	  Björn	  Pettersson	  
Klubbhuskommittén:	  Agneta	  Lindberg	  
Fritidsbåtskommittén:	  Erja	  Mattson	  
It-‐kommittén:	  Niklas	  Gunnarsson	  och	  Hans	  Jonsson	  
Subbliftkommittén:	  Jan	  Berg	  
Seglingskommittén:	  Patrik	  Nilsson	  

7. Kassör/Revisor	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  inhämta	  prisuppgifter	  från	  minst	  två	  revisionsbyråer.	  Jan	  Berg,	  Niklas	  
Gunnarsson	  och	  Hans	  Jonsson	  kommer	  att	  ingå	  i	  den	  gruppen.	  	  

8. Ribbåt,	  förslag	  till	  inköp	  
Ett	  objekt	  i	  Göteborg	  kommer	  att	  undersökas	  om	  det	  kan	  vara	  av	  intresse	  för	  klubben.	  

9. Övriga	  frågor	  
Niklas	  Gunnarson	  informerar	  från	  IT-‐gruppen	  att	  from	  2013-‐04-‐15	  finns	  det	  nu	  ett	  
anmälningssystem	  för	  sjösättning	  o	  h	  upptagning	  på	  hemsidan	  
Björn	  Pettersson	  informerade	  från	  sitt	  möte	  med	  Söderpirens	  ägare	  om	  att	  hyra	  en	  
hjärtstartare	  gemensamt.	  De	  kommer	  att	  ha	  ytterligare	  diskussioner	  och	  Björn	  P	  återkommer	  
till	  styrelsen	  med	  vidare	  info	  i	  frågan.	  

10. Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  tackar	  för	  visat	  intresse	  och	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  
	  
Halmstad	  2013-‐04-‐20	  
Justeras:	  
	  
	  
…………………………………..	  	   ……………………………………….	  
Jan	  Berg/Ordförande	   Agneta	  Lindberg/suppleant	  
	  
………………………………….	  
Erja	  Mattson/sekreterare	  


