
 

 

Protokoll 

Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2014-08-04 kl 18.00 i klubbstugan. 

Närvarande : Folke Berntsson, Niclas Gunnarsson, Patrik Eriksson Giehler, Torsten Kindt, 
Gary Petersson 

 

 

 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar styrelsen välkomna till dagens 
möte. 
 

2. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen godkänns av mötet. 
 

3. Val av justerare. 
Patrik väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

4. Föregående protokoll 
Föredrogs och lades till handlingarna. 
 

5. Rapporter / skrivelser. 
Torsten delade ut en skrift ”Nya riktlinjer för miljövänligare båttvätt” från Region 
Halland och Halmstads kommun med flera. Skriften bygger på de riktlinjer som 
”Havs- och vattenmyndigheten” gav ut 2012 och efter vilka HSS arbetat efter när det 
gäller spolplattan och bottentvätt.  
Tvätten gäller från 2015. 
 

6. Ekonomisk rapport. 
Patrik redovisade det ekonomiska läget som bedöms som gott. 
Han redovisade de olika konton och de skulder samt amorteringen som gjorts hittills i 
år. 
De utestående fordringarna som funnits är nu så gott som betalda efter att Erik 
skickat krav. 
Patrik kommer att träffa banken med det snaraste för att diskutera våra konton och 
räntor samt hur man ställer sig till ”extra” amorteringar som då skulle kunna vara 
avsättningar för framtida investeringar. 
Erik fortsätter att gå igenom våra olika utgiftsposter för att se vad som kan förbättras. 
 

7. Aktuell situation i klubben. 
Subliften. Rampen´s lutning behöver justeras. Offerter inhämtas. 
Husbilar. Har varit positivt men behöver organiseras mera till nästa säsong. Vid vissa 
tillfällen har ”vild” parkering skett men rättats till. 
 

8. Inför hösten. 
Framtidsgruppen aktualiseras. Folke lägger in på hemsidan. 
Kommer att vidare diskutera hur vi får ordning på uppställningsplatserna med alla 
långliggande båtar, skräp, vaggor mm. 
 
 
 



 

 

9. Övriga frågor. 
Besiktningen av våra byggnader redovisades kort. Förvaltningskommittén har fått den  
för genomgång och se vad vi kan göra på arbetsdagarna. 
Framledes ta kontakt med andra klubbar, ex Höganäs, för att diskutera gemensamma 
frågor. 
Underhållsbudget,med bl a besiktningsprotokollet som grund, men också genomgång 
med Förvaltningskommittén för att få med dennas budget och planer för 
anläggningen. 

10. Mötets avslutande. 
 
Ordförande tackar för dagens möte och nästa möte är den 1 september. 

 Justeras: 

 

 

…………………………………  …………………………… 

Folke Berntsson / ordförande  Patrik Eriksson Giehler 

 

 

………………………………. 

Gary Petersson / sekreterare vid mötet 

    
 
 


