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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-09-21 
 

Deltagare ordinarie   
styrelse 

Närvaro   Adjungerade Närvaro 

Marie Karlsson ordförande  x    

Lars Häggström vice ordförande   x    

Arto Flodberg sekreterare  x     

  Dieter Nowack kassör x    

Ove Bengtsson x    

Wilma Larsson, suppl x    

 

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: Resultaträkning: Elkostnad har fördubblats, lönekostnader har gått ner, 
städning är en stor kostnad. Resultatet som helhet något lägre än föregående år. 
Ekonomin är fortsatt under kontroll. 

 
7. Kommittéer/grupper, rapportering 
 
Seglingskommitté: Marie Karlsson 
Hyfsat deltagarantal på tisdagarna och på Lappens Cup deltog 11 båtar. 
Grand Prix Zoom8 genomfört med 13 deltagare.  
  
Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 
HSS slutade på en 6:e plats i årets Allsvenska. 
Team Hellekant seglar Seglingens Mästare efter SM vinst i CB66. 
 
Jollekommitté: Wilma Larsson 
Sista onsdagsträning 21/9 sedan helgsegling. Seglingsläger Optimist och 
Zoom8, 24-25/9, 25 deltagare. 
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Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström 
Vinterns aktiviteter är under planering bl.a. 17/11 Kustbevakningen, vi ser dom 
på havet, men vad gör dom? 
 
Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack 
Arbetet som påbörjades under våren fortsätter i höst. Ny landgång till 
servicebryggan m.m. 
 
Båthuskommitté: Ove Bengtsson 
Verksamheten rullar på. 
 
Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Novack 
Fler engagerade personer behövs för att verksamheten ska fungera. 
 
Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson 
Servering tisdagar löper på, i övrigt ingen specifik aktivitet i sommar. 
 
Subliftgrupp: Lars Häggström 
Två möten har genomförts för planering av upptagningar, upptagningar har 
börjat.  
 
IT grupp: Marie Karlsson 
Förbättringar av ingående mailsystem behövs och ska åtgärdas. 

 
7. Aktivitetslista, genomgång av det arbete som ska göras 
framöver. 
Underlag till miljöpolicy skall redovisas vid kommande höstmöte. 
Dokumentet för HSS framtid är fastställt och ligger på Hemsidan. 
Villkor för sponsring av ungdoms-och tävlingsverksamhet ska 
undersökas och presenteras på Höstmötet. 
 
Styrelsens förslag till stadgeändringar gicks igenom och 
fastställdes. 
 
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. 
  
9. Övriga frågor 
Projekt Tjejsegling fortsätter, sedan augusti har ett gäng seglat 
C55 på måndagarna och gruppen kommer att fortsätta träffas 
under vintern. Fler tjejer kommer att tillfrågas och om det finns 
intresse körs samma upplägg under våren med träffar och 
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seglarskola som 2022. 
 
Ramp - för de som vill använda spolplattan (kommunens 
båtplatser) kl. 13-18 tre fredagar, första nu 23/9, Ove tar dessa. 
 
Höstmöte 30 oktober, lokal HSS klubbhus, verksamhetsplaner 
från kommittéer för 2023 och budget skall redovisas. 
 
Verksamhetsplaner: 
Genomgång och fastställande av styrelsens verksamhetsplan. 
 
10. Nästa möte torsdagen 6/10 kl 18.00 
  
11. Sammanträdet avslutas  

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

Marie Karlsson / ordförande                            Arto Flodberg / sekreterare   

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

     Dieter Nowack / justerare  


