
Protokoll 

Extra Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2014-10-22 kl. 18.00 i klubbstugan  

Närvarande: Folke Berntson, Erja Mattson, Patrik Eriksson Giehler, Gary Petersson, Niclas 

Gunnarsson, Torsten Kindt 

Adjungerade: HSS revisorer Ulf Bengtsson och Evert Bladh 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Folke Berntson öppnar mötet och hälsar styrelsen och revisorerna 

välkomna till dagens möte.  

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns av mötet 

3. Val av justerare 

Patrik Eriksson Giehler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Föregående protokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna 

5. Ekonomisk rapport 

Kassör Patrik G-E informerar att klubbens aktuella ekonomiska situation är 

oförändrad sedan styrelsens förra möte 2014-10-01. Beslutet att köpa in en 

container och en högtryckstvätt är gjort samt så har subliften genomgått en 

nödvändig reparation. Styrelsen stämmer av budgeten inför höstmötet med 

revisorerna. Styrelsen beslutar att budgetförslaget 2015 är klart och kommer att 

läggas ut på hemsidan förkännedom innan höstmötet. 

 

6. Rapporter/skrivelser 

- 

7. Planering inför höstmötet 

Förutom budgetförslaget så diskuterades även inkomna verksamhetsplaner samt 

dagordningen inför höstmötet.  

8. Nomineringar av hedersmedlemmar 

Till styrelsen har det inkommit förslag på nomineringar av hedersmedlemmar. 
Styrelsen beslutar att frågan om nomineringar av hedersmedlemmar kommer att 
lämnas till Framtidsgruppen som får utreda och ge förslag om riktlinjer för 
nomineringar och redovisa för styrelsen innan årsmötet. Följande står att läsa i 
stadgar om Halmstads Segelsällskap gällande hedersmedlem: MEDLEMSKAP § 4: 
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem 
i sällskapet. 

9. Båt- och Förvaltningskommittéen 

Båt-och Förvaltningskommittén har som förslag att höstmötet i samband med 
budgetarbetet tar beslut om att höja löpmeterpriset i båthuset i förskott från och 
med 2015/16. Detta för att hantera framtida kostnader och bidra med inkomster för 
kommande renoveringar och bättre motsvara värdet av en uppställningsplats i 



båthuset samt möjliggöra för båtägarna att planera och överblicka ekonomin bättre. 
Styrelsen beslutar att Gary Petersson tar kontakt med Båt-och 
Förvaltningskommittén för att diskutera förslaget vidare. 
 

10. Övriga frågor 
- 

11. Mötets avslutande 
Ordförande Folke Berntson tackar för dagens möte och bjuder in till Höstmötet 2014-

11-16 kl. 16.00 samt till ordinarie styrelsemöte 2014-12-01 kl. 18.00 i klubbhuset. 

 

 

Justeras: 

 

…………………………………….   ………………………………………….. 

Folke Berntson/ordförande Patrik Eriksson Giehler/Kassör 

 

………………………………………. 

Erja Mattson/Sekreterare 

 

 

 

 

 


