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1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Folke Berntsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade fastställa röstlängd senare om så påkallas. 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  

Det fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Jan Berg. .  

Till sekreterare för mötet valdes Dieter Nowack. 

6. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Till justerare och rösträknare valdes Lotta och Stig Karlsson. 

7. Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelserna från styrelsen, fritidsbåtskommittén, seglingskommittén, 

jolleverkssamhet och båthuskommittén fanns utskrivna och tillgängliga i klubbhuset 

för mötesdeltagarna. 

Folke Berntsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Mötesdeltagarna gavs 

möjlighet till frågor och förtydliganden på verksamhetsberättelserna.  

Lars Meijer ställde en fråga till styrelsens angående status på underhållsplanen som 

på sista årsmöte beslöt skulle tas fram. Folke Berntsson svarade att Leo arbetar med 

den men den är inte färdig än. 

En notering ska göras i protokollet att underhållsplanen ska färdigställas så snart som 

möjligt. 

Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelserna. 

8. Resultat och balansräkning 

Resultat- och balansräkning för 2018 fanns uppsatta på anslagstavlan i Klubbhuset 

samt tillgängliga kopior för medlemmarna på mötet. En sammanställning av intäkter, 

kostnader samt resultat redovisades av kassören Fredrik Andreasson. 

Han redovisade även balansräkningen och banklånen samt gjorda amorteringar och 

likviditeten på bankkonton. 

Mötet beslutade godkänna resultat- och balansräkningen. 

  



 
 

 

9. Revisorernas berättelse. 

Evert Blad föredrog revisorernas revisionsberättelse för 2018. 

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

11. Val 

Styrelse och revisorer valdes av årsmötet enligt valberedningens förslag:  

Ordförande för en tid av ett år Marie Karlsson 

Sekreterare för en tid av två år Dieter Nowack 

Ledamot för en tid av två år Johan Thein 

Suppleant för en tid av ett år Anders Persson 

Suppleant för en tid av ett år Hubert Carlander 

Revisorer 2 st för en tid av ett år Evert Bladh 

Ulf Bengtsson 

Revisors suppl. för en tid av ett år Mats Larsson 

Valberedning för en tid av ett år Agneta Lindberg 

Erja Mattsson  

Kjell Emanuelsson 

Valberedningen gick även igenom val av kommittéledamöter till följande 

kommittéer: 

Båthus, Båt- och förvaltnings-, Seglings-, Jolle- och Fritidsbåtskommittén samt IT-

gruppen och SUB-lift gruppen 

Se bilaga till protokollet. 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

Val av ombud till Västkustens Seglarförbund: 

Mötet beslutade att överlämna valet till styrelsen för beslut. 



 
 

12. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen 

Ett förslag har inlämnats till styrelsen från medlemmar om bildande av ett 

Sportbåtskommitté. Styrelsen tillstyrker bildande av denna enligt inlämnat förslag. 

Förslaget fanns tillgängligt i möteslokalen samt har varit utlagt på HSS hemsida. 

 

Mötet beslutade att bilda en Sportbåtskommitté och välja kommittéledamöter enligt 

valberednings förslag. Se bilaga till protokollet. 

 

13. Övriga frågor 

Övriga frågor från mötet: 

Sjöbodar  

Vid förre årsmötet hade Styrelsen efterhört medlemmarnas intresse av att HSS organiserar 

byggandet av Sjöbodar på gräsmattan längs Småbåtsgatan för att medlemmar då skulle 

köpa alt hyra sådan. 

Vad har hänt och vad är dagens status? 

• Projekt just nu i malpåse 

• Modell för finansiering fortfarande oklart 

Beslut att föra vidare frågan till den nya styrelsen.  

 

HSS Profilprodukter 

Synpunkt att de profilprodukter som säljs är väldigt dyra -  exempel pickettröja för 350 

SEK. 

Christer Hanson svarade på synpunkten att man med avsikt har vald en bättre kvalité som 

naturligtvis också är dyrare. 

 

Material till årsmöte 

Synpunkt ifrån Lars Meijer att material till årsmöte ska vara tillgänglig minst 5 dagar innan 

mötet inklusive Resultat och Balansräkning. Styrelsen ser till att detta sker i framtiden. 

 

14. Avtackningar 

Halmstads Segelsällskap tackade avgående Ordförande Folke Berntsson och 

styrelseledamöter Christer Hanson, Lars Meijer samt de inte närvarande Gary Petersson 

och Linda Alvengren för sina goda och hedervärda insatser för föreningen. 

 

  



 
 

15. Mötets avslutande 

Mötesordförande Jan Berg tackade styrelsen och kommittéerna för ett gott 

arbete under 2018 samt tackade deltagarna på mötet för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 

_________________ _________________ 

Jan Berg Dieter Nowack 

Ordförande för mötet Sekreterare för mötet 

 

 

_______________ ______________ 

Lotta Stig Karlsson 

Justerare Justerare 


