
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-09-05 kl. 18.00 i klubbstugan 

 

Närvarande: Folke Berntson, Mikael Scheffler, Dan Sundin, Patrik Eriksson Giehler, Niclas Gunnarsson och Gary 

Petersson. 

 

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 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Två skrivelser från medlemmar har inkommit. 

- Från Lotta och Mia angående planen där jollarna är uppställda. Denna skall vidarebefordras till Jollekommittén och 

seglarskolans organisation för utlåtande.  

- Från Lotta med flera angående bryggbelysning, grindar vid landgångar mm. Vad gäller belysningen kommer Dan 

kontakta elkunniga om möjligheten att öka belysningsstyrkan på pollarna.  

Styrelsen kommer att behandla båda skrivelserna under hösten. 

   

6. Ekonomisk rapport 

Budgeten följs och ekonomin god. 

Separat möte under v39 för att gå igenom budgeten för 2017 då förhoppningsvis budgetarna från alla kommittéer 

inkommit.  

 

7. Behovet av ”hamnkapten” / anläggningsförvaltare 

Behovet av en hamnkapten/anläggningsförvaltare diskuterades igen då vi inte har en fungerande 

förvaltningskommitté frånsett båthuset. 

En arbetsbeskrivning skall arbetas fram. Alla bidrar med förslag till arbetsuppgifter som finns inom föreningen. Vi 

utgår från en heltid. Budget för tjänsten tas fram, båda kostnad och eventuella intäktsökningar. 

Tanken är att ett förslag skall ligga till höstmötet. 

    

8. Höstmötet 

Höstmötet beslutades att hållas den 30 oktober kl 16.00 i klubbhuset. 

Budget och avgifter skall vara klara till nästa styrelsemöte den 3/10. 

Kommittéerna har påmints om att inkomma sina verksamhetsplaner för 2017. 

 

9. Övriga frågor 

Mastkran. Michael har kontakt med Stimtec som har en lösning på vajerproblemet. 

Allsvenskan. Allsvenskan avslutades med en fin 4:e plats i Göteborg och det blev en god 7:e plats totalt. 

Redogörelse till medlemmarna på höstmötet. 

 

 

  

Justeras: 

 



 

 

……………………………………….  ……………………………………..  .………………………………………. 

Folke Berntsson/ordförande  Niclas Gunnarsson Gary Petersson/sekreterare 

 

   

 


