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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-04-07 
 

Deltagare ordinarie   
styrelse 

Närvaro   Adjungerade Närvaro 

Marie Karlsson ordförande  X    

Lars Häggström vice ordförande   X    

Arto Flodberg sekreterare  X del av 
tid. 

   

  Dieter Nowack kassör     

Ove Bengtsson X    

Wilma Larsson, suppl X    

1. Sammanträdet öppnades.  
2. Dagordning godkändes. 
3. Sekreterare för mötet Lars Häggström. 
4. Val av justerare: Ove Bengtsson justerar protokollet tillsammans med ordförande 
och sekreterare. 
5. Föregående Mötesprotokoll, lades till handlingarna punkterna uppsatta på 

aktivitetslistan.
6. Ekonomi:  
Ekonomin är i balans, hittills dock något lägre intäkter i början av året. 
Beslut: 

Inköp av ny ribbåt med släp enligt tidigare beslut (50% finansiering via RF-SISU).  
 Inköp av ny motor svart ribbåt. 

Beslut om självrisknivå vid lån av J/70, reglerna för utlåning har 
tydliggjorts och kommer i april att läggas ut på Hemsidan. 

 
7. Kommittéer/grupper, rapportering 
 
Seglingskommitté: Marie Karlsson 
 2 personer går utbildning seglingsledare i april. 
 Utbildningsmaterial för kanslipersonal och genomgång 23 april. 

Förenklad beräkning av resultat SRS seglingar - Daniel Stenholm 
arbetar på lösning. 
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Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 
 Båtarna ska stå på land. 
 Tisdagar 1 båt prova-på, 1 båt kan lånas ut. 

Problem med leverans av ny mast till den ena J/70, oklart när leverans 
kan ske. 
Champions League för HSS även 2022! Kvalen kommer att ske i 
Portugal. 

 
Jollekommitté: Wilma Larsson 

Instruktörsläger har genomförts i slutet av mars. 
 
Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström 

Möte om “Tävlingsregler för fritidsseglare” den 28/4. Fika och 
gemensam diskussion. 
23/4 på Förmiddagen anordnas Sjöräddnings Dag, sjöräddningen 
medverkar med båtar. 

 
Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack 
- 
Båthuskommitté: Ove Bengtsson 
- 
Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Nowack 

Toalett och duschbod samt gråvattentömning kommer att installeras 
under våren. 

 
Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson 
 
Subliftgrupp: Lars Häggström 

Sjösättningsdagar är bokade och bemanningen är i stort sett klar. 
 
IT grupp: Marie Karlsson 

Viktigt att alla använder den nya Google Drive så att vi får samma 
information. 

  
7. Aktivitetslista, genomgång det arbete som skall göras framöver. 
 
8. Pågående ärenden 
 Ombyggnad lotsen start v19/20, båtar behöver flyttas. 

Ramp - beslut om strategi för sommaren 2022, inget svar 
från kommunen. 
Området kring telferkranen kommer att jämnas ut (grus), 
pollare tas bort, arbetet påbörjat och slutförs under våren. 

 
9. Övriga frågor 
 Arbetsdag 9 april. 
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ICA Maxi - del av miljonen, 23 april 10.00 - 12.00, 
deltagare från styrelse/jollekomittén. 

 HSS Framtid - förberedelse inför mötet 13/4. 
 
10. Nästa möte Torsdag 19 maj, 18.00. 
  
11. Sammanträdet avslutas  

-----------------------------------                              --------------------------------------                            

Marie Karlsson / ordförande                           Lars Häggström  / sekreterare   

-----------------------------------  

       Ove Bengtsson/ justerare  


