
 

Protokoll Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2013-10-07, kl. 18.00 i klubbstugan 

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

Adjungerad Hans Jonsson 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Niclas Gunnarsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Rapporter/skrivelser 

Information från ordförande: Inspirationsträff Ledarguiden på Högskolan i Halmstad 

den 14 november. Jan Berg kontaktar Emelie och Anton om träffen samt att Patrik 

Nilsson från styrelsen kommer att medverka. På ”Årsmöte Seglarförbundet 8-10 

november” samt på ”Träffen” - Framtiden i Centrum kommer ev. Anders Sköld, 

seglingskommittén att medverka tillsammans med några ungdomar från 

Jollekommittén. Anders Sköld kommer även att medverka på ”Ordförande och klubb 

konferensen” i Långedrag den 10 oktober kl. 18.00. En enkät från ”Centrum för 

idrottsforskning” har inkommit 2013-10-07. Enkäten kommer att besvaras. Niclas 

Gunnarsson informerar om mötet med Johan Sölve/Grötviks segelsällskap och det 

uppdraget han fick av styrelsen 2103-09-02 att undersöka hur de hanterar deras ramp 

för i- och upptagning av båtar, gällande betalning och teknik. Enligt Niclas så verkar 

det vara en bra lösning man har i Grötvik för både tekniken och betalningen. Förutom 

att de tillämpar den för rampen så har de även ett system för betalning av husbilar 

som innebär att man slipper kontanthanteringen. Niclas kommer att återkomma till 

styrelsen med förslag om kostnader för bom och tekniken för att styrelsen skall kunna 

ta ställning till om det skulle kunna vara något för HSS eventuellt inför säsongen 2014. 

6. Höstmöte 

Budgetförslag, verksamhetsplaner för 2014 samt dagordningen diskuterades och 

planerades inför höstmötet. Kommittéerna skall ha inkommit med 

verksamhetsplanerna senast 2013-10-22 till styrelsen. Kallelse kommer att skickas ut 

om höstmötet. 

7. Förslag till ändring av hyreskontrakt för kaj-uppläggningsplats 

Avser ändring i hyresavtal med tillägg om båtar som står på land mer än 3 år. Eva-

Lotta och Anders Norbäck har av styrelsen fått i uppdrag att komma med ett förslag 

om nytt avtal. Beslutas att förslaget kommer att tas upp på höstmötet. 

 

 

 



8. Ersättning tränare 

Styrelsen beslutar att följande tränararvode skall utgå för perioden 2013-2014: 

Tränare under 18 år: 280: -/per träningstillfälle. Tränare över 18 år 340: -/ per 

träningstillfälle. 

9. Hamn, pontoner, anläggning och spolplatta 

På mötet med Teknik- och Fritidsförvaltningen 2013- 08-29 ändrades 

förutsättningarna för en uppgradering av hamnen. Om ToF ska kunna ta ställning och 

eventuellt lyfta frågor och önskemål som HSS har till KF perioden 2015-2017 kommer 

HSS att till kommunen beskriva de behov och önskemål som kan finnas. 

10. Rekrytering av sub-lift förare 

Alla utom en av subliftsförarna kommer efter säsongen 2013 att avslutat sitt uppdrag. 

Rekrytering av nya förare pågår. 

11. Aktiviteter Seglarförbundet 

Styrelsen anser det viktigt att HSS representerar/medverkar i seglarförbundets träffar 

och är med och diskuterar framtidsfrågor och visioner. En aktivitet det nu bjuder in till 

är på Bosön under två dagar. 

12. Övriga frågor  

Till nästa möte kommer valberedningen att bjudas in.  

12 Mötets avslutande 

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

blir 2013-11-04.  

 

Halmstad 2013-10-15 

 

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

Jan Berg/Ordförande                                     Niclas Gunnarsson/Ledamot 

 

………………………………………………….. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 

 

 


