
 
 

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE 

2022-02-27 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Marie Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

Tyst minut hölls för avlidna medlemmar.  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade fastställa röstlängd vid behov. 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  

Det fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Lotta. .  

Till sekreterare för mötet valdes Arto Flodberg. 

6. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Till justerare och rösträknare valdes Mats Larsson och Olle Berg. 

7. Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelserna från styrelsen, fritidsbåtskommittén, förvaltningskommittén, 

jollekommittén, båthuskommittén och sportbåtskommittén föredrogs på mötet. 

Mötesdeltagarna gavs möjlighet till frågor och förtydliganden om verksamhetsberättelserna.  

Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelserna. 

8. Resultat och balansräkning 

Resultat- och balansräkning för 2021 fanns uppsatta på anslagstavlan i Klubbhuset. 

En sammanställning av intäkter, kostnader samt resultat redovisades av kassören Dieter 

Nowack. 

Kassören redovisade även balansräkningen och banklånen samt gjorda amorteringar och 

likviditeten på bankkonton. 

Mötet beslutade fastställa och godkänna resultat- och balansräkningen. 

9. Revisorernas berättelse. 

Evert Bladh föredrog revisorernas revisionsberättelse för 2021. 

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

  



 
 

11. Val   

a. Styrelseordförande för en tid av ett år  

Marie Karlsson omval 1år 

b. Kassör i styrelsen för en tid av två år 

Dieter Nowack omval 2 år  

c. Styrelseledamot för en tid av två år  

Ove Bengtsson ny ledamot 2 år 

d. Styrelsesuppleanter för en tid av ett år   

Wilma Larsson Omval 1 år 

En vakant, möjlighet för styrelsen att adjungera. 

e. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år 

Evert Bladh Revisor omval  

Ulf Bengtsson 

Mats Larsson 

f. Tre ledamöter i en valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska  vara 
sammankallande 

Christer Hansson Sammankallande 

Katrin Häggström Westberg 

Två vakanta, möjlighet att adjungera. 
 

h. Ledamöter i kommittéerna för en tid av ett år 

Seglingskommittén: 

Gary Petterson Sammankallande, exkl tisdagstävlingarna, Nyval 

Boije Svensson Nyval 

Lars Meijer Nyval 

Kenneth Lindgren Sammankallande tisdagstävlingarna Omval 

Anders Wellin Omval 

Lennart Humala Omval 

Olle Berg Tävlingar därutöver Omval 

Sportbåtskommittén: 

Anders Hellekant Sammankallande Omval 

Calle Johansson Nyval 

Lars Smedberg Omval 

Uno Zell Omval 

Ci Eriksson Omval 

Jollekommittén: 

Charlotte Nilsson Bibin Sammankallande Omval 



 
 

Bo Larsson Omval 

Ci Eriksson Omval 

Nova Berger Omval 

Alice Nilsson Bibin Omval 

Isac Löfgren Nyval 

Josefin Rosvall Nyval 

Gästbåt- och husbilskommitté: 

Bengt Elofsson Sammankallande Nyval 

Agneta Persson Nyval 

Dieter Nowack Nyval 

Fritidsbåtskommittén: 

Christer Hansson Sammankallande Omval 

Håkan Madsen Omval 

Lars Häggström Omval 

Joakim Bladh Omval 

Båt och förvaltningskommittén: 

Anders Persson Sammankallande Omval 

Hasse Berggren Omval 

Båthuskommittén: 

Lotta Sammankallande Omval 

Thomas Mattson Omval 

Erja Mattson Omval 

Rolf Karlsson Omval 

Arbetsgrupp för Klubbhuskommittén: 

Agneta Persson Omval 

Mats Larsson Omval 

Jan Wickbom Omval 

Gerd Bladh Nyval 

Gunilla Bengtsson Nyval 

Subliftgrupp: Torsten Kindt 

IT-grupp: Svante Stenberg 

  



 
 

 

12. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen 

a. Översyn stadgar (förslag från styrelsen) 
Styrelsen föreslår en översyn av stadgarna för HSS eftersom det är oklart vilken 
utgåva som är gällande. Förslaget presenteras på höstmötet 2022 och fastställs 
vid årsmöte 2023.  
Mötet beslutade att styrelsen ska göra översyn av stadgarna. 
 

b. Motion inlämnad av medlem rörande fastställande av budget. Förslaget innebär 
att budget ska diskuteras och fastställas på höstmötet. 

Mötet beslutade att ändringarna införs i samband med översynen av stadgarna. 
Praxis tillämpas på höstmötet 2022. 
 

c. Sponsring av ungdoms- och tävlingsverksamhet (förslag från styrelsen) 
Styrelsens förslag: HSS ska arbeta aktivt med sponsring av 
ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet. 
Arbetsgrupp skapar ett ”erbjudande” till sponsorer som styrelsen antar. 
Mötet beslutade att ärendet återremitteras till styrelsen för vidare arbete med 
förslaget. Principbeslut fattades att HSS ska arbeta med sponsring. 
 

d. Hamnvärdar: Förslag att införa HSS-värdar under juni-aug, v22 - v33 (förslag från 
styrelsen). 

Förslaget diskuterades och det framkom från medlemmar att det finns 
svårigheter med frivillighet och att få det att fungera. Arbetsplikt på andra 
föreningar togs upp.  
Beslut: Mötet beslutade att styrelsens förslag bifalles avseende införande av 
hamnvärd enligt styrelsens förslag med tillägget att styrelsen fortsätter bereda 
ärendet beträffande formen för genomförandet vad avser t.ex. frivillighet eller 
arbetsplikt. 

13. Övriga frågor  

a. Jollekommittén ser ett behov av föryngring av medlemmar i kommittén. 
b. HSS Framtid 

Marie redogjorde för arbetet med HSS framtid. Ett förslag på Visioner/strategier 
för HSS presenterades. Diskussion kring innehållet avseende punkt 3, ”HSS 
ska vara en kappseglande förening”, där förslag fanns att den skulle beskriva 
båtliv i största allmänhet.  
 

14. Information från styrelsen 

Marie informerade om åtgärder kring sanddrift och genomförda och framtida åtgärder på 

Prins Bertils kaj. 

Information om rampen och dess nyttjande och att det skapar en del logistiska problem. Avtal 

med kommunen så att de som ligger på kommunens platser ska kunna sjösätta och ta upp 

båtar med trailer beskrevs. 

Marie informerade om nytt brand- och inbrottslarm som är inkopplat i klubbhuset, åtgärd av 

väktare är kopplat till larmet.  

Marie informerade om klubbaktiviteter 2022. 

Kassören informerade om antalet som inte betalat medlemsavgiften och dess eventuella 

konsekvenser. En uppmuntran till  alla att betala sin medlemsavgift. 



 
 

15. Avtackningar 

Ordförande tackade avgående ledamöter från styrelse, kommittéer och andra 

förtroendeposter för ett gott arbete under 2021. 

16. Mötets avslutande  

Mötesordförande Lotta tackade deltagarna på mötet för visat intresse och avslutade mötet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

_________________ _________________ 

Lotta Arto Flodberg 

Ordförande för mötet Sekreterare för mötet 

 

 

_________________ _________________ 

Mats Larsson Olle Berg 

Justerare Justerare 


