
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-01-11 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Torsten Kindt, Niclas Gunnarsson, 

 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  

     Michael Scheffler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit. 

6. Ekonomisk rapport 

Ekonomin genomgicks. Inga förändringar utan budget följs. Arbetet med resultat- och balansräkning för 2015 pågår. 

Revisorerna kommer att gå igenom handlingarna i slutet denna vecka. 

På nästa möte kommer anläggningsregistret och balansräkningen gås igenom. 

Vid utfaktureringen för 2016 följs beslutet från årsmötet 2013-10-27 om tredubbel landplatshyra för de som stått tre 

år eller fler utan att sjösätta. 

 

7. Årsmötet 2016. Ansvarsfördelning 

Folke gick igenom dagordningen.   

Verksamhetsberättelser från kommittéerna skall infordras. (Gary) 

 Under övriga frågor/information kommer bl a upp detta med att alla nya båtar på land skall ha stöttor och inte 

vaggor av olika slag. Detta pga att det också kommer att föreslås att på sikt skall alla ha stöttor (HSS införskaffar och 

hyra debiteras båtägare om så önskas) så att landplatsområdet kan rensas och snyggas upp sommartid vilket delvis 

anges i avtalet med Halmstads Kommun. Ev arbetsplikt kommer att åter nämnas. 

    

8.Info kring Allsvenskan 2016 samt eventuell utveckling. 

För 2016 gäller fyra deltävlingar vilket innebär att vi skall ha en fjärde besättning. Styrelsen vill ju att vi skall ha så 

stor spridning av deltagare som möjligt. Kanske nu en ”juniorbesättning”. 

Karl-Otto Strömberg har åtagit sig uppgiften att internt och externt administrera HSS deltagande i Allsvenskan 2016. 

Det har samtidigt kommit fram förslag om att kanske föreningen skulle investera i en alt två J70 båtar att användas i 

träning inför allsvenskan men också så att seglarskolan får tillgång till modernare båtar. Kanske då också hyra ut 

dessa till Seglarförbundet under tävlingarna som del i finansieringen. 

Har haft träff med Jollekommitteen, Leif och Axel, för att höra deras syn på frågan. Man ser mycket positivt på detta 

med J70 och skötseln av båtarna tar Jollekommitteen ihop med de de redan sköter. 

Karl-Otto fortsätter och utarbetar ett förslag till nästa styrelsemöte som underlag för beslut. Detta innefattar då 

både en marknadsundersökning om det överhuvudtaget finns några till salu samt hur finansieringen skulle kunna gå 

till. 

 



 

 

 

 

9. Uppställningsplatsen. Hur går vi vidare i processen att rensa upp. 

Se punkt 7 ovan. 

Ett förslag till avtal för alla båtägare som har båtplats/ landplats skall utformas. Skall innehålla detta med att planen 

skall rensas sommartid, reglera hur länge man kan stå utan sjösättning, eventuella master på samt vaggornas kvalité. 

Samla in lite exempel från andra klubbar som drivet igenom denna process. 

 

 

 

10. Övriga frågor 

-It-Hemsida-Mail. Niclas tar i denna fråga för att bl a få hemsidan mer ”levande/aktuell”, upprätta en aktuell 

maillista, seglare, motorbåtar etc . 

-Folke kontaktar Båtskroten för att höra om det finns samarbete med Stena i Halmstad.  

-Nytt tomträttsavtal har tecknats med Halmstads Kommun som gäller till 2026-12-31 och som från 2017-01-01 har 

en betydligt gynnsammare avgäld jämfört med tidigare. 

 

11. Nästkommande styrelsemöten 

- 1 februari 2016, kl 18.00 

- 15 februari 2016, kl 18.00 (inför årsmötet)   

 

 

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Michael Sheffler 

 

 

   

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


