
Protokoll	  

	  

Styrelsemöte	  Halmstads	  Segelsällskap	  2013-‐05-‐15	  kl.	  18.00	  i	  klubbstugan	  	  

	  

Närvarande:	  Jan	  Berg,	  Niclas	  Gunnarsson,	  Agneta	  Lindberg,	  Torsten	  Kindt,	  Erja	  Mattson.	  

Adjungerade:	  Anders	  Nordbäck,	  Hans	  Jonsson	  samt	  Elisabeth	  Svensson	  från	  Ekonomibyrån.	  

	  

	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna	  

2. Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordning	  godkänns	  av	  mötet	  

3. Justering	  av	  protokoll	  
Torsten	  Kindt	  utses	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  

4. Rapporter/skrivelser	  
-‐	  

5. Ang.	  kassör.	  

Ordföranden	  föredrar	  revisorernas	  rapport	  daterad	  2013-‐02-‐21	  gällande	  påpekanden	  
avseende	  sällskapets	  verksamhet	  och	  finansiella	  ställning.	  Revisor	  Anders	  Nordbeck	  
besvarar	  därefter	  ledamöters	  frågor,	  vilka	  är	  av	  såväl	  formell	  som	  materiell	  natur;	  
exempelvis	  hur	  rapporten	  kommunicerats	  med	  dåvarande	  styrelse,	  vad	  revisorerna	  
ansett	  om	  den	  ekonomiska	  statusen	  och	  vad	  de	  som	  revisorer	  anser	  varit/är	  av	  särskild	  
prekär	  natur.	  Styrelsen	  tackar	  Anders	  Nordbeck	  för	  hans	  närvaro	  och	  det	  gedigna	  
arbete	  som	  lagts	  ned	  på	  rapporten.	  Revisorn	  kommer	  att	  bistå	  styrelsen	  men	  
framhåller	  sin	  granskande	  funktion.	  	  

	  

Bokföringskonsult	  Elisabeth	  Svensson	  presenterar	  sig	  för	  styrelsen.	  Hon	  har	  före	  mötet	  
försetts	  med	  information	  om	  sällskapet	  och	  presenterar	  ett	  förslag	  på	  tillvägagångssätt	  
och	  tidsplan	  för	  genomgång	  av	  sällskapets	  finanser	  och	  kunna	  skapa	  en	  helhetsbild	  med	  
förslag	  till	  (nödvändiga)	  ekonomiska	  och	  strukturella	  förändringar.	  Hon	  anger	  även	  
uppskattad	  tidsåtgång	  vilken	  inledningsvis	  av	  naturliga	  skäl	  kommer	  att	  vara	  högre.	  
Kortfattat	  föreslås	  följande;	  Hon	  kommer	  att	  ge	  Hans	  klara	  direktiv	  om	  vilka	  underlag	  
om	  skall	  plockas	  fram	  och	  granskas.	  Han	  skall	  alltså	  inför	  hennes	  besök	  bereda	  samtligt	  
material.	  Hon	  beräknar	  en	  tidsåtgång	  om	  3	  arbetsdagar	  och	  arbetet	  skall	  vara	  klart	  i	  
augusti	  månad.	  Under	  augusti	  bör	  även	  kommittéernas	  äskanden	  inför	  verksamhetsår	  



2014	  inkommit	  för	  att	  under	  september	  månad	  kunna	  bereda	  bokslut	  /budget	  inför	  
höstmötet.	  För	  det	  fall	  styrelsen	  fattar	  beslut	  om	  uppdrag	  önskar	  hon	  en	  kontaktperson	  
i	  styrelsen.	  –	  Ledamöterna	  ställer	  frågor	  till	  Elisabeth	  Svensson	  och	  tackar	  henne	  
därefter	  för	  att	  hon	  kunnat	  närvara	  vid	  styrelsemötet.	  	  

	  

Ordföranden	  konstaterar	  att	  –trots	  stora	  ansträngningar	  från	  såväl	  valkommitté	  som	  
styrelse	  –	  det	  inte	  gått	  att	  finna	  någon	  medlem	  i	  Segelsällskapet	  som	  är	  villig	  att	  åta	  sig	  
uppdraget	  som	  kassör.	  Vidare	  har	  det	  inte	  heller	  varit	  någon	  som	  efter	  förfrågan	  varit	  
beredd	  att	  ställa	  upp	  och	  lägga	  ned	  den	  tid	  som	  krävs	  för	  att	  gå	  igenom	  och	  granska	  
räkenskaperna	  på	  ett	  genomgripande	  vis	  för	  att	  kunna	  bereda	  styrelsen	  den	  
ekonomiska	  information	  som	  krävs	  för	  att	  kunna	  fatta	  beslut	  i	  verksamhetens	  olika	  
frågor.	  Det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  omedelbart	  vidta	  åtgärder	  för	  att	  komma	  till	  rätta	  med	  
den	  uppkomna	  situationen.	  	  

	  

Styrelsen	  fattar	  följande	  beslut;	  

- att	  ge	  Elisabeth	  Svensson	  uppdraget	  att	  granska	  räkenskaperna	  och	  föreslå	  
förändringar.	  Detta	  för	  att	  kunna	  kvalitetssäkra	  ekonomin	  som	  skall	  vara	  transperent,	  
tydlig	  och	  tillgänglig	  för	  medlemmarna.	  	  

- att	  beloppsbegränsa	  uppdraget	  till	  Elisabeth	  Svensson	  till	  tjugofemtusen	  (25	  000)	  
kronor	  för	  att	  styrelsen	  skall	  ha	  kontroll	  över	  det	  arbete	  och	  kostnad	  som	  uppdras.	  	  

- att	  Niklas	  Gunnarsson	  skall	  vara	  Elisabeth	  Svenssons	  kontaktperson	  i	  styrelsen.	  	  
	  

6. Övriga	  frågor	  
-‐	  

7. Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  förklarar	  mötet	  avslutat	  

Halmstad	  2013-‐05-‐21	  

Justeras:	  

	  

…………………………………………………	   	   ……………………………………………….	  
Jan	  Berg/Ordförande	   	   	   Torsten	  Kindt/ledamot	  
	  
	  
………………………………………………	  
Erja	  Mattson/Sekreterare	  
	  



	  

	  


