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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-08-25 
 

Deltagare ordinarie   
styrelse 

Närvaro   Adjungerade Närvaro 

Marie Karlsson ordförande  x    

Lars Häggström vice ordförande   x    

Arto Flodberg sekreterare  -    

  Dieter Nowack kassör x    

Ove Bengtsson x    

Wilma Larsson, suppl x    

 

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

aktivitetslistan.
6. Ekonomi: tom 2022 06 30. Ekonomin är i stort som förra året vad gäller balans mellan 
intäkter och utgifter. Drygt 1,1 milj kr finns i kassan, ca 100 000 kr mer än samma period 
föregående år. Intäkter har ökat både för gästbåtar och husbilar. 
 
7. Kommittéer/grupper, rapportering 
 
Seglingskommitté: Marie Karlsson 
SM 2.4mR genomfört med 13 deltagare 
Glädjande med 15 båtar tisdagen den 16/8 och 14 båtar 23/8 
Torekovseglingen samlade 7 båtar 
Många bra prestationer av HSS:are på kappseglingsbanorna på bland annat 
Själland Runt, Anholt Race och Bohusracet 
  
Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 
Halmstad Segelsällskap kvalade in till Champions League final i Portugal och 
blev sedan bästa svenska besättning i finalen i Travemunde med en 13:e plats 
bland 36 startande lag. 
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Efter 3 delseglingar av 4 ligger HSS 5:a i Allsvenskan i segling 
  
 
 
 
Jollekommitté: Wilma Larsson; Seglarskolan i sommar har varit mycket 
lyckad. Samtliga klasser har varit fullsatta. Efterföljande onsdagsträningar har 
varit välbesökta. 
 
Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström,; Eskaderseglingen Kristi Himmelfärds 
helgen blev inställd pga dåliga väderförhållanden. Mer spontana gemensamma 
seglingar har ersatt den större seglingen. 
 
Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack; arbetet som påbörjades 
under våren fortsätter i höst. 
 
Båthuskommitté: Ove Bengtsson; Aktivitetsdag med städning och 
iordningställande den 27/8. Aktiviteter planerade i höst. 
 
Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Nowack; Fler husbilar och gästbåtar 
jämfört med förra året. Fler engagerade personer behövs för att verksamheten 
skall fungera. 
 
 Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson; servering tisdagar löper på, i övrigt 
ingen specifik aktivitet i sommar. 
 
Subliftgrupp: Lars Häggström; 31 augusti är kallat till ett första möte inför 
höstens upptagningar 
 
IT grupp: Marie Karlsson; Förbättringar av ingående mailsystem behövs och 
skall åtgärdas. 

 
7. Aktivitetslista, genomgång av det arbete som skall göras 
framöver. 
Underlag till miljöpolicy skall redovisas vid kommande höstmöte. 
Dokumentet för HSS framtid är fastställt och kommer att finnas att 
läggas in på Hemsidan den 1 september. 
Rampen har varit låst under sommaren och det har fungerat utan 
större problem. 
Villkor för sponsring av ungdoms-och tävlingsverksamhet skall 
undersökas och presenteras på Höstmötet. 
 
8. Pågående ärenden; Frågan om hamnvärd, arbetsplikt och 
gemensamt ansvar bland medlemmarna behöver diskuteras på 
kommande medlemsmöte för att detta inte skall bli ett ansvar 
bara för enskilda medlemmar under sommaren. 
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9. Övriga frågor 
Seglarträffen Södertälje 19-20 nov, fokus barn- och 
ungdomssegling, seglarförbundet står för logi och mat. 
Wilma samordnar vilka som åker.  
Telefonabonnemang fast telefon avslutat. 
Uthyrning av båt som bostad med vinstintresse och med 
annonsering offentligt är inte tillåtet. Läggs till i dokument “Regler 
för HSS” som finns på hemsidan. 
 
Zoom8 ranking segling 17-18 september, cirka 15 deltagare. 
 
Höstmöte 30 oktober, lokal HSS klubbhus, verksamhetsplaner 
från kommittéer för 2023 och budget skall redovisas. 
 
10. Nästa möte onsdagen 21/9 kl 18.00 
  
11. Sammanträdet avslutas  

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

Marie Karlsson / ordförande                            Lars Häggström / tf sekreterare   

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

     Wilma Larsson/ justerare  


