
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-02-01 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

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

 Michael Scheffler, Patrik Eriksson Giehler och Gary Petersson. 

Adjungerad: Evert Bladh 

 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna till dagens  möte.  

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkänns av mötet . 

 

3. Val av justerare  

Niclas Gunnarsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

- Regler för båthuset. 

Från Båthuskommittén genom Lotta har förslag till tillägg till ordningsreglerna och riktlinjer för platstilldelning 

inkommit till styrelsen. 

Styrelsen bifaller förslagen. (kopia bifogas protokollet) 

 

-Hedersmedlemmar. 

Inkommit ett förslag  till nya hedersmedlemmar i Halmstads Segelsällskap. 

Styrelsen kommer att föreslå dessa som hedersmedlemmar vid årsmötet 2016 för mötets beslut. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Resultat- och balansräkning samt årsbokslut genomgicks och Evert förtydligade avskrivningar och pengaflödet under 

2015. 

Slutlig dokumentation kommer att vara klara under veckan. 

Styrelsen godkände årsbokslutet. 

 

Lånet till stolparna diskuterades. Ligger nu för amortering under 30 år och ett förslag framkom om att lägga om till 

10 år. Detta för att konsolidera föreningen och få ett bättre låneutrymme om sådan behov uppstår i framtiden. 

Kostnaden ökar då från 55´ till 87´ per år. 

Styrelsen beslutar att diskutera med banken om detta förslag och om de samtycker så ändras amorteringstiden.  

 

7. Årsmötet 2016. Ansvarsfördelning 

Folke gick igenom dagordningen. Någon verksamhetsberättelse har inkommit. Saknar segel-, jolle- och 

fritidsbåtkommittéerna. 

Styrelsens berättelse skall Folke och Gary ha klar till mötet den 15/2.   

 

 

8.Info kring Allsvenskan 2016 samt eventuell utveckling. 

Karl-Otto Strömberg har slutfört ”del 1” avseende vårt engagemang i samband med Allsvenskan. 

Möten med medlemmar har hållits och en sammanfattning av hans gedigna arbete har levererats till styrelsen. 



 

 

Kort går förslaget ut på att HSS köper två styck J70 att uthyras till SSF under Allsvenskan, användas för träning av HSS 

lagen som skall representera föreningen i Allsvenskan, användas av Jollekommittén i seglarskolan. Båtarna kommer 

att ansvaras av Jollekommittén med förstärkning av ytterligare medlemmar. 

Det finns två båtar reserverade för HSS tills årsmötet har avhållits. Lånelöfte finns från Swedbank. 

Kalkyl bifogas protokollet. 

Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet om att köpa två J70 och att under två år hyra ut dessa till SSF att användas  

under Allsvenskans fem tillfällen samt vid Mästarnas mästare i Båstad. Övrig tid disponerar HSS båtarna.  

Budget för båtarna presenteras på årsmötet.        

  

 

10. Övriga frågor 

- Märkning av bryggorna behöver förbättras. Både från land med 200, 300.. etc och platsnummer. Förs vidare till 

Förvaltningskommittén. 

- Det har undersökts hur båtskrotning fungerar. Finns någon i Göteborg samt ytterligare en uppåt landet. 

-Uppställningsplatserna. Offert kommer på ”stöttor” som ett led i att gå vidare med att få rensat på 

uppställningsytan enligt tidigare möten.  

   

 

11. Nästkommande styrelsemöten 

 

- 15 februari 2016, kl 18.00 (inför årsmötet)   

-  8 mars 2016, kl 18.00 

 

 

Mötets avslutande 

Folke tackade för visat intresse och avslutade dagens möte. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………….   …………………………………….. 

Folke Berntsson/ordförande   Niclas Gunnarsson 

 

 

   

………………………………………….    

Gary Petersson/sekreterare 

 


