
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2015-06-01 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Niclas Gunnarsson,  Torsten Kindt, Dan Sundin, Michael Scheffler, 

 Patrik Eriksson Giehler och Gary Petersson. 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar styrelsen 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. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

6. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är stabil och budgeten följs för det första halvåret som stäms av. 

 

 7. Personal 

Diskuterads att se över de arbetsbeskrivningar som finns. 

Kanske få fram en ”manual” för hantering av framtida anställningsformer. 

 

8. Kappseglingar  

Det kan konstateras att vi har få, för att inte säga inga funktionärer i seglingskommittén. 

Till nästa val av medlemmar i de olika kommittérna måste valberedningen säkerställa att de som 

föreslås verkligen avser att deltaga i verksamheten. 

Allsvenskans första segling sker i Stockholm och HSS representeras av lag Hellekant. Lagen till de två 

andra seglingarna är inte helt fastslagna. 

Hallandsseglingen. HSS står som arrangör 2015. Tävlingsdag är 6 juni. Seglingskommittén har inte 

engagerat sig så nu tar delar av styrelsen tag i frågan och kontaktar Hallandsseglingen för information 

om det organisatoriska.  

 

9. Tillsyn, nattligt besök i båtar, ökad trafik 

Det har vid ett tillfälle varit folk i båtar. Inget stulet eller förstört men dock suttit i dem. 

Det har blivit mycket mer folk och trafik i området som är populärt. Är ju samtidigt positivt men kan 

ju innebära att man också kanske vistas på bryggorna vilket är sämre. 

Därför noterades följande ev åtgärder: 

-Vaktbolag. Folke kollar pris. 

-Vakttjänst inom klubben. 

-Skyltas ”kameraövervakat” vilket ju i viss mån är sant. 

 

10. Hamnvärdar 

Hanvärdarna avlönas enligt lönenivån för instruktörerna. 



 

 

11. Subliften 

När den tiden passerats som angivits som sista dag för sjösättning, 3/6, så avgör subliftförarna själva 

om man sjösätter. 

Efter detta datum utgår en extra betalning om 500:- till HSS. 

Detta gäller dock ej de som erhållit sommarplats men ej kunnat sjösättas på ordinarie tid. 

För 2016 kommer gällande tider för subliften även att kungöras med brev ihop med fakturan. 

 

12 Övriga frågor 

Ytterligare en ramp ner till servicebryggan. Skall finnas förslag hos förvaltningskommittén. 

 

Föreningens datorer. Skall gås igenom och mest troligt ersättas av nya. Kan bli så att det får köpas en 

tjänst att gå igenom alla våra gamla program och mappar för att få dem uppdaterade. 

 

Galler vid båttvätten. Folke kontaktar Halda och Michael håller sedan kontakten. 

 

Inkommit en ansökan om att ha båt land ett antal år för reparation mm. Styrelsen beslutar att säga 

nej till detta. 

 

Kortbetalningar. Det finns nu utrustning för betalning med kort genom Izettle och Swish som kan 

användas av hamnvärdarna. 

  

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

Nästa ordinarie möte i september. 

Kan dock bli ett under augusti gällande mastkranen. 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Patrik Eriksson Giehler/kassör 

 

 

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


