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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-10-06 
 

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 -    

 

1. Sammanträdet öppnades.  

2. Dagordning godkändes. 

3. Sekreterare för mötet Arto Flodberg 

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: Dieter presenterade förslag på avgifter för 2023. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom de föreslagna avgifterna. 

Utkast för Underhålls- och investeringsbudget presenterades. 

7. Kommittéer/grupper, rapportering 

Seglingskommitté: Marie Karlsson - 

Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 

Styrelsens beslutsinriktning: En J70 säljs, ärendet tas upp för diskussion på 

Höstmötet. 
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Jollekommitté: Wilma Larsson - 

Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström - 

Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack - 

Båthuskommitté: Ove Bengtsson - 

Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Novack - 

Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson - 

Subliftgrupp: Lars Häggström - 

IT grupp: Marie Karlsson - 

 

8. Aktivitetslista, genomgång av det arbete som ska göras 

framöver. 

● Underlag till miljöpolicy och miljökommitté ska redovisas 

vid kommande höstmöte. 

● Enligt beslut Årsmöte 2022 skall möjligheter för sponsring 

av ungdoms-och tävlingsverksamhet undersökas och 

presenteras på Höstmötet. En arbetsgrupp är tillsatt. 

● Styrelsens förslag till stadgeändringar gicks igenom och 

remissvar från medlemmar har tagits hänsyn till, förslaget 

fastställdes. Första beslutstillfället blir höstmötet och det 

slutliga beslutet fattas vid Årsmötet 2023. 

9. 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 

enstaka medlemmar under sommaren.  

Dieter tar fram förslag om hamnvärdskap inför kommande 

sommar. 

● Båtråd - möte 29 september, muddring i Grötvik och 

situationen med ramper diskuterades. Protokoll finns 
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anslaget i klubbstugan. 

● Centrumutvecklingsplan - möte med kommunen 28 

oktober. Marie och Ove deltar. 

  

10. Övriga frågor 

Höstmöte 30 oktober, lokal HSS klubbhus, verksamhetsplaner 

från kommittéer för 2023 och budget skall redovisas. 

 

Det finns behov av att muddra vid servicebryggan och 

upptagningsrampen. Muddring, skrot och fråga om buller tas upp i 

samband med ett kommande möte med Halmstad Hamn. 

 
11. Nästa möte torsdagen 10/11 kl 18.00 
  
12. Sammanträdet avslutas  

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

Marie Karlsson / ordförande                            Arto Flodberg / sekreterare   

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

     Ove Bengtsson / justerare  


