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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-05-19 
 

Deltagare ordinarie   
styrelse 

Närvaro   Adjungerade Närvaro 

Marie Karlsson ordförande  x  Båthuskommittén Lotta 

Lars Häggström vice ordförande   x    

Arto Flodberg sekreterare  x    

  Dieter Nowack kassör x    

Ove Bengtsson -    

Wilma Larsson, suppl -    

 

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

aktivitetslistan.
6. Ekonomi: Dieter redogjorde för det ekonomiska läget. 
Kajplatsavgifter är just nu lägre än föregående år, beror på sena tilldelningar av 
båtplatser varför alla faktureringar inte är gjorda. Detta kommer att rättas till när alla 
båtplatsavgifter kommit in. Utgifter ligger enligt budget. 
 
7. Kommittéer/grupper, rapportering 
 
Seglingskommitté: Marie Karlsson 
Tisdagarna igång, Daniel Stenholm har gjort ett program för beräkning av 
resultat SRS som underlättar för seglingskommittén och resultaten kommer  
direkt in på hemsidan 
  
Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 
North Sails Trim Cup genomfört, deltagare och North Sails var mycket nöjda 
med arrangemanget 
Allsvenskans första delsegling i Skanör, HSS blev 2:a 
Team Hellekant seglar Champions League kval i Portugal nästa vecka 
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Jollekommitté: Wilma Larsson 
C55 kurserna fyllda, 6 veckor. 
Optimist fullt 3 veckor, satsning på marknadsföring för övriga 2 veckor pågår 
Upplägg säkerställande av funktion ribbåtar presenterat 
Genomgång ribbåtar 21 maj med instruktörer, checklista tas fram 
 
 
Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström 
Tjejträffar med två teoretiska pass och en kick-off dag har genomförts, 10 av 
deltagarna har anmält sig till 3x2 timmars seglarskola under maj och juni. 
Önskemål finns om att upprepa detta med fler deltagare 2023.  
 
Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack 
Mycket aktivitet i kommittén: 
Containrar ställs i ordning 
Gråvattentömning färdigställs 
Nedgång till bryggor m.m. 
 
Båthuskommitté: Ove Bengtsson 
Lotta redogjorde för Båthuskommitténs möte 7/5 2022 och önskade 
återkoppling på några punkter 
 

● Intresseförfrågan om HSS vill köpa sjöräddningssällskapets spel. 
● Det behöver fräsas runt räls vid båthuset. 
● Förslag att inte använda rälsvagnar i båthuset, båthuskommittén avråder 

och menar att cirka 15 båtar sjösätts på slip och detta avlastar subliften 
● Oanvända vagnar är inspekterade, de skall märkas på samma sätt som 

vaggor utomhus, vissa vagnar bör skrotas 
 
Frågor kring båthuset diskuterades och det fastställdes att övergripande ansvar 
för hur HSS fastigheter och mark på bästa sätt nyttjas för allas medlemmars 
bästa ligger på hamnkaptenen. Det är styrelsen mening att detta hanteras i 
samarbete mellan hamnkapten och kommitté. 
 
 
Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Nowack 
Städning: Schema för städning tagits fram, ska presenteras för Piga.nu. Från 
midsommar och fram i aug. städning varje dag  
  
Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson 
Nya spisar inköpta till köket 
 
Subliftgrupp: Lars Häggström 
 
IT grupp: Marie Karlsson 
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Plan på att lägga upp gamla bilder och filmer på Google Drive, frågan om 
GDPR diskuterades. Riksidrottsförbundet har riktlinjer som ska följas 

 
7. Aktivitetslista, genomgång det arbete som skall göras framöver. 
 
8. Pågående ärende 
Husbilar, uppmärkning, städning 
Ramp - hur agerar vid vid problem? 
Semester anställda /styrelse kommer att sammanställas 
Lotsen arbetar med ombyggnad av bryggor m.m. 
HSS Framtid, styrelsen tittar över resultatet från 13/4 inför nästa 
möte. 
 
  
9. Övriga frågor 
Pelarkran, mastkran och sublift är besiktigade och godkända. 
Beslut att stänga ner gamla hemsidan, bilder sparas på 
gemensam drive. 
 
  
10. Nästa möte Torsdag 9/6 , 18.00. 
  
11. Sammanträdet avslutas  

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

Marie Karlsson / ordförande                            Arto Flodberg / sekreterare   

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

     / justerare  


