
0PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS  

STYRELSEMÖTE 2022-02-22 
 

Deltagare ordinarie   
styrelse 

Närvaro   Adjungerade Närvaro 

Marie Karlsson Ordförande  x    

Dieter Nowack  x    

Anders Persson  x    

Ove Bengtsson, suppl  -    

Wilma Larsson, suppl -    

Lars Häggström  x    

Arto Flodberg sekreterare  x    

1. Sammanträdet öppnas  
2. Dagordning godkändes 
3. Val av justerare: Lars Häggström justerar protokollet tillsammans med ordförande 
och sekreterare. 
4. Föregående Mötesprotokoll, lades till handlingarna punkterna uppsatta på  

aktivitetslistan.
5. Ekonomi  
Inget nytt innan årsmötet 
6. Årsmöte 

● Förslag till Dagordning 
○ Förslaget fastställs 

● Verksamhetsberättelser 
○ Styrelsens - godkänns 
○ Kommittéerna - Sportbåtkommitté, jollekommitté och 

fritidsbåtkommittén har inkommit med verksamhetsberättelse för 
2021. Övriga får påminnelse. 

● Motion från medlem.  
Gemensamt förslag från motionär och styrelse är tillägg till §22 i stadgar: 



Styrelsen ska hålla budget och investeringsplan tillgängliga för 
medlemmar fem dagar före höstmötet. 
Bokslut och revisionsberättelse ändras till att det finns tillgängligt fem 
dagar innan mötet. 
§26 i stadgar: 
Pkt 6 och 7 slås ihop med tillägg för budget och investeringsplan: 
Fastställande av budget, investeringsplan, båtplatsavgifter och 
medlemsavgifter under samma punkt. 

● Förslag styrelse 
○ att införa HSS värdar under juni-aug (v22 - v33), 1 vecka, 

husbilar, gästbåtar, lätt städ, mm (16.00 - 21.00). Frågan kommer 
att diskuteras på Årsmötet. 

○ för ett antal år sedan togs ett beslut på medlemsmöte att HSS inte ska 
arbeta med sponsring. Diskutera detta i styrelsen och besluta om förslag 
skall läggas fram på Årsmötet om sponsring inom ungdomsverksamhet 
och tävlingsverksamhet. Beslut: Ett förslag läggs fram på styrelsemötet 
om att HSS ska arbeta med sponsring för ungdoms- och 
tävlingsverksamhet. 

● HSS Framtid. Presentation av nuläget. 

7. Städning klubbhus och gästtoaletter  
● Städning klubbhus-två offerter finns, en tredje kommer. Beslut på 

styrelsemöte 22/2: Veckostädning av klubbhus och gästtoaletter läggs ut 
på Piga.nu. Städning utöver detta beslutas senare. 

 
8. Kommande styrelsemöte: beslutas av ny styrelse  
 
9. Sammanträdet avslutas 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                          --------------------------------------                            
Marie Karlsson / ordförande                        Arto Flodberg / sekreterare  

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

       Lars Häggström / justerare  


