
 
 

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-04-08 

Deltagare: 

Marie Karlsson Ordförande 
Fredrik Andreasson 
Maria Linderoth 
Dieter Nowack  
Johan Thein 
Hubert Carlander   
Anders Persson 
 
1. Sammanträdet öppnas  

Ordförande öppnade sammanträdet. 

2. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

3. Val av justerare 

Som justerare av dagens protokoll valdes Marie Karlsson och Maria Linderoth. 

4. Plan för Investeringar och underhåll 

Leo presenterade en plan 2019 - 2022 ifrån Förvaltningskommittén där hittills kända 

nödvändiga underhållsåtgärder och investeringar finns listade och så långt möjligt också 

prissatta.  

Detta ska vara en möjlighet för längre tids planering, prioritering och naturligtvis också 

budgetering. Den kommer att uppdateras löpande. 

Förslag på prioriterade åtgärder som ska göras under 2019: 

• Målning Klubbhuset inkl. byte av bräder som är dåliga 

• Asfaltering framför båthuset 

• Räddningsstegar på bryggorna, 18 st - här har vi idag en säkerhetsrisk och det 

finns bestämmelser att följa gällande räddningsstegar. 

Möte beslutade enligt förslag på punkt 1+2 och punkt 3 att en räddningsstege tas först 

hem och på prov monteras för att kolla att den har bra funktion. 

Tömning från husbilar ska flyttas bort ifrån spolplattan – ny lösning undersöks vid 

båthuset. 

5. Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

• Webbkamera – Dieter tar hand om detta för att få den i funktion / byte 

• Idrott och fritidsstöd – möte med kommunen planerad denna vecka – Marie 

deltar 

  



 
 

6. Ekonomiskt Rapport 

Ekonomin per den 31 mars gicks igenom i detalj. Jämfört med föregående år har vi tappat 

intäkter på medlemsavgifter, landplatser och anläggningsavgifter på ca 75 TKR – utgifter 

håller sig väl mot både förra året och budget 2019. 

7. Rapporter /Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen. 

8. Övriga Frågor 

GDPR 

• Maria sätter upp text om GDPR på hemsidan och kollar med Erik om vi har några 

utmaningar i vår dagliga hantering. 

Mentor nya Medlemmar 

• Marie pratar med Gubbröran om några har intresse att vara mentor. 

Vi börjar med de nya medlemmar som har båt. 

Västerhavsveckan 

• Leo organiserade detta förra året med Kustbevakning, Sjöräddning, prova på 

segling och andra aktiviteter. Men detta året har han semester just då. 

• 1 dag med olika aktiviteter räcker 

• Anders Persson arbetar vidare med detta. 

Skuldebrev Medlemsinsats 

• 18 personer betalar fortfarande av på sin medlemsinsats men insatsen ökar 

långsamt då det mesta är räntor och det är mycket administration. 

• Beslut att skicka erbjudande till de 18 att betala en engångssumma för att komma 

upp i full medlemsinsats. 

• Fredrik och Erik författar brev att skicka ut 

Förfrågan om vattenskoterplatser vid våra bryggor. 

• Just nu har vi inga platser att upplåta 

HSS försäkringar 

• Svenska Sjö erbjuder olika försäkringar till båtklubbar genom Seglarförbundet. 

• Vi har idag försäkringar genom Länsförsäkringar 

• Uppdrag till Erik att göra en sammanställning vilka försäkringar vi har idag till nästa 

styrelsemöte 

Bidrag 

• Vi erhåller redan bidrag från olika håll (kommun, SISU, SSF) , Hubert ser över om 

det finns mer bidrag att söka för aktiviteter.  

 

  



 
 

Förfrågan från Melges 24 förbundet att ordna deras SM 2019 

• Annan förening har backad ut så Melges förbundet har frågad HSS om vi kunde 

arrangera deras SM 14-16 juni, 6 – 8 september eller 25-27 oktober. 

• Beslut att tacka nej detta året – men gärna något annat år med lite bättre 

framförhållning. 

Svenska Mästerskap 505 år 2020 

• Vi har fått förfrågan att organisera SM 2020 för 505 i Juni 2020  - samma år 

kommer på hösten vara VM  i Båstad och man vill gärna vara i samma vatten.  

• Styrelsen ställer sig positiv till detta 

• Hubert kommer att arbeta vidare med detta. 

Husbilar 

• Vi har idag tillstånd för 21 husbilar men när det är olika arrangemang i Halmstad 

finns det stort tryck på platser och det är inte enkel att avvisa bil nr 22. 

• Vi ska skaffa skyltar /avspärrningar som kan ställas upp när det är fullbelagt på de 

tillåtna platserna. 

• Vi måste hitta en lösning på hur vi sköter husbilar, kontroll av avgift, städning osv 

vid hög beläggning. 

9. Nästa sammanträde 

Nästa Styrelsemöte den 6 maj 2019 19:00 i HSS Klubbstuga 

10. Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
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Marie Karlsson/ordförande Maria Linderoth Dieter Nowack/sekreterare 


