
Protokoll Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2013-08-19 kl. 18.00 i klubbstugan  

Närvarande: Jan Berg, Niclas Gunnarsson, Torsten Kindt, Erja Mattson, Patrik Nilsson, Björn 

Pettersson 

Adjungerad: Hans Jonsson, Stig Håkansson och Peter Carlsson 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Justering av protokoll 

Patrik Nilsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Rapporter/skrivelser 

Seglarskoleansvarige Emelie Carlssons rapport ”Redovisning av Seglarskolan 2013” har 

styrelsen erhållit och läst igenom. Emelie Carlsson har på ett mycket tydligt och bra sätt 

redovisat årets händelser i seglarskolan.  

6. Ekonomisk rapport 

Kanslichef Hans Jonsson redogör enligt följande: Resultatet per 2013-08-15 jämfört 

med motsvarande 2012 är 65 000 kr bättre. Detta beror på bland annat en mycket god 

beläggning av ställplatserna, många sommarkajplatser har sålts och att seglarskolan har 

varit nästan fullbokad. 

 

7. Kommittéernas budgetsförslag 

Kommittéerna har inkommit med sina budgetförslag till styrelsen. Stig Håkansson 

redogör både muntligt och skriftligt för subliftgruppens budgetförslag så gör även Peter 

Carlsson för jollekommittén. Detta tackar styrelsen för och ber att få återkomma efter 

att ha tagit del av samtliga kommittéers budgetar. Stig Håkansson informerar vidare om 

att subliftgruppen har, för att kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt, behov av att 

laga displayen till fjärkontrollen som gått sönder samt att införskaffa en annan elektrisk 

del av vikt till subliften för en summa av 8 000 kr. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna inköpet i form av delar till subliften för 8 000 kr. 

Styrelsen beslutar även att bjuda in kommittéerna till en halvdag för budgetarbete 

2013-09-08 där även Elisabet Svensson från Ekonomibyrån kommer att medverka. 

8. Informationsträff med Elisabet Svensson/Ekonomibyrån 

Representant för styrelsen (Niclas Gunnarsson) och kanslichefen (Hans Jonsson) 

kommer att 2013-08-20 träffas Elisabet Svensson från Ekonomibyrån för diskussion om 

budgeten 2014. 

 



9. Möte med Teknik- och Fritidsförvaltningen (ToF). 

HSS har fått en tid för ett möte med ToF 2013-08-29  kl 10.00 på Tekniska kontoret för 

ett samtal gällande pontoner, spolplattan och området i övrigt. Ansvariga för 

projektgrupperna: Spolplattan (Stig Håkansson och Torgny Lindgren), hamnen (Gary 

Pettersson och Roger Thein) samt parkering- och skyltningar (Jan Berg) kommer sedan 

att få jobba vidare med frågorna. 

Beslut: Ordförande och Torsten Kindt från styrelsen samt ett par representanter från 

projektgruppen kommer att gå på mötet. Beslutas också att ansvariga för ovanstående 

projekt kommer att med jämna mellanrum bjudas in till styrelsen för uppdatering om 

hur gruppernas arbete fortskrider. 

10. Övriga frågor 

- 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte 

blir 2013-09-02 kl 18.00 

 

Halmstad 2013-08-27 Justeras: 

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

Jan Berg/ordförande   Patrik Nilsson/ledamot 

 

……………………………………………………. 

Erja Mattson/sekreterare 

 


