
 

 

Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2016-10-03 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  

  Mikael Sheffler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

Skrivelse från subliftkommittén om arvodering/lön till subliftförare och andra ideellt arbetande medlemmar. 

Styrelsen tog inget beslut utan denna fråga kommer att tas upp på höstmötet. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Budgeten följs och ett slutligt resultat tas fram under december. Budget för 2017 se under pkt 7. 

    

7. Höstmötet 

Höstmötet som tidigare hålls den 30 oktober kl 16.00 i klubbhuset. 

Budgeten för 2017 gicks igenom. Den är av ” normal karaktär” utan några stora investeringar inlagda. Löner 

justerade, kostnadshöjningar på normal nivå inlagda, intäkter utan de ev extra husbilsplatser vi sökt för. 

Detta visar att förslaget från styrelsen är oförändrade avgifter. 

Elanläggningen. Höstmötet kommer att informeras om att en total översyn av våra elinstallationer kommer att 

göras. Konsult kommer att få uppdrag att så långt det går göra en relationshandling över befintliga installationer och 

därefter göra en beskrivning på erforderliga nyinstallationer att användas till en anbudsförfrågan till elinstallatörer. 

Kostnaden är i dagsläget omöjlig att budgetera varför den inte är med i 2017. Däremot har vi träffat Hallands 

Idrottsförbund som hanterar Anläggningsstöd till idrottsföreningar och svaret vi fick var att en investering i nämnda 

elanläggning är sådan som går in under detta anläggningsstöd. Möjligt att få 50 % av investeringen dock max 

200.000:-. Utöver detta finns det möjlighet att söka investeringsbidrag hos Halmstads kommun för denna typ av 

förbättring av föreningens anläggning. Kontakt tagen med Teknik o Fritid som känns positivt inställda till en ansökan. 

 Hamnchef/Hamnkapten/Anläggningsförvaltare. Medlemmarna kommer att informeras om att styrelsen under året 

diskuterat problematiken med avsaknaden av en förvaltningskommitte´, frånsett båthuset. Arbetsdagarna har Dan 

organiserat. Den långsiktiga planeringen av underhåll mm har stått still. Kommande organisation av 

landuppställningsplatsen, rensning av båtar, husbilsorganisation, våra bryggor och byggnaders underhåll kräver en 

förvaltare, troligen på heltid.  

Styrelsen vill arbeta vidare med att anställa en person för denna tjänst. Samtidigt vill styrelsen då införa en 

arbetsplikt som skall organiseras av denna tjänst.   

Budget för kostnad och intäkt hänförda till denna tjänst skall tas fram.  

 

 



 

 

 

 

8. Övriga frågor 

Landplats/båtplats uppsägning. Ta hjälp av Lotta att formulera brev/skrivelse till ägare av båtar som föreningen 

anser ha förverkat sin plats av olika anledningar. 

Samtidigt skall också reglerna för landplatser skrivas om och uppdateras. 

Landplatserna. Nya båtägare som får landplats uppmanas att ha stöttor istället för komplicerade vaggor. 

Landplatser prioriteras för medlemmar som har båtplats och helst segelbåtar.   

Stöttor. Diskuterades åter om att föreningen skulle köpa in stöttor till ett antal båtar och sedan hyra ut dessa till 

båtägarna. Är inte med i 2017 års budget utan får bli till kommande år.  

Beslutades dock om inköp av 12 stöttor att kunna användas temporärt vid problem för subliftgruppen. 

Ansökan om bidrag. En ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan, Lokal pott, har insänts.  

 

 

 

 

 

  

Justeras: 

 

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

Folke Berntsson/ordförande  Mikael Scheffler Gary Petersson/sekreterare 

 

   

 


