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PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2022-11-10 
 

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: Dieter presenterade Resultatrapport 

 Ställplatser är det enda som ger intäkter vid denna årstid. 

Kostnader för bl.a. städ och ökade elkostnader ger högre utgifter jämfört med 

föregående år.  

Ekonomin är dock under kontroll. 

7. Kommittéer/grupper, rapportering 

Seglingskommitté: Marie Karlsson  

 Nästa års regattor är inlagda i SailArena 
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Sportbåtskommitté: Marie Karlsson 

 Träning i J/70 har pågått under hösten. 

 HSS har haft deltagare på J/70 Clinic i Stockholm. 

Jollekommitté: Wilma Larsson  

 Träning för juniorer har genomförts fram till slutet på oktober. 

 “ICA-pengar” gav möjlighet att köpa tre torrdräkter till seglarskolan. 

Fritidsbåtskommitté: Lars Häggström  

 Program framtaget för hösten. Vårens program är under framtagning. 

Båt och- och Förvaltningskommitté: Dieter Nowack 

Arbetsdag planeras. 

Gråvattentömning är i stort sett klar att tas i bruk till våren. 

Båthuskommitté: Ove Bengtsson  

 Adventloppis planeras med inriktning Nautik. 

Gästbåt- och Husbilskommitté: Dieter Novack  

Husbilar, elkostnader och ev höjda avgifter. 

Beslut: Ställplatspriset höjs med hänsyn till ökade 

kostnader i form av el, investeringar på toalett/dusch m.m. 

till 260 kr. 

Gästbåtsavgift höjs med 30 kr till 230 kr/natt. 

Klubbhuskommitté: Ove Bengtsson 

Klubbhuset används mycket vilket ses som positivt.  

Subliftgrupp: Lars Häggström 

Upptagningar har gått bra. Det behövs några förare till för att säkerställa 

bemanningen. 

IT grupp: Marie Karlsson  

  

8. Aktivitetslista, genomgång av det arbete som ska göras 

framöver. 

● Dieter tar fram fakta avseende stöttor för kostnader m.m. 
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● Lars och Ove tar fram förslag på genomförande av 

hamnvärdskap 2023. 

● Möte med RF-SISU om Idrottonline och möjligheter att 

utnyttja till administration. 

 

 

9. Pågående ärenden  

● Centrumutvecklingsplan - möte med kommunen 28 

oktober. Allmän diskussion om framtida problem och 

möjliga lösningar. Ett öppet och bra möte, Marie och Ove 

deltog. 

  

10. Övriga frågor 

11. Nästa möte torsdagen 8/12 kl 18.00 
  
12. Sammanträdet avslutas  

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

Marie Karlsson / ordförande                            Arto Flodberg / sekreterare   

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

     Dieter Nowack / justerare  


