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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 Anders Persson 

4. IT- Gruppen 

IT Strategi ska tas fram under 2019 

• Ny Hemsida 

• Portal i början där man sen gå vidare till olika delar. 

• Eventkalender som visar alla aktiviteter i klubben. 

 Möte beslutade att arbeta under hösten med följande punkter: 

• IT Strategi 

• Utseende/ innehåll på en ny hemsida 

 

5. Jollekommittén 

Viktig att ha ett ansvar för alla båtar vi har i klubben. Just nu faller C55 mellan stolar när de 

inte används i Seglarskolan. 

Beslut att införa ett bokningssystem för C55 på nätet liknande den för J70. Men C55 lånas 

inte ut under de veckor som seglarskolan pågår. 

Tvätt av C55 kopplas till tvätt av J70 – men kanske mindre ofta. Marie kontaktar Leo hur 

detta går att göra. 

Seglarskola: 

• Bra bokningsläge på C55, Optimist just nu bokad till hälften alla veckor. 

• Bra med ledare och instruktörer. Året man fyller 16 kan man bli instruktör enl. 

Svenska Seglarförbundet. 

• Under de sista åren har det varit lite problem med personer som egentligen inte vill 

gå på seglarskola och därför har mindre motivation att lära sig. 



 
 

• Svårigheten är också att hitta sysselsättning när vädret inte tillåter att man seglar – 

även om man har haft segling mellan broarna i Nissan vid för mycket vind. 

• Zoom8 läger hos HSS under Kristi Himmelsfärds helgen. 

• Intresse att också kunna har ett Zoom8 läger under hösten hos HSS. 

6. Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

• GDPR, arbete pågår 

• Mentor nya medlemmar, arbetsgrupp arbetar på detta 

• Webbkamera – Dieter arbetar vidare för att få den i funktion 

• Västerhavsveckan  

o Sjöräddningen kommer 

o Eventuell Dragon Force regatta 

o Lotsen ej klart 

o Anders arbetar vidare med att få ihop programmet. 

• Skuldebrev – utskick återstår 

7. Ekonomi 

Summering av ekonomiska läget kommer att göras efter sommaren när vi har facit 

av alla betalda avgifter. 

8. Punkter att gå igenom 

• Försäkringsgenomgång 

o Erik har gjort en sammanställning av alla våra försäkringar. 

o Vi har idag olika försäkringsbolag och viss osäkerhet över självrisker 

och vilka försäkringar som redan ingår ifrån Svenska Seglarförbundet. 

o Dieter arrangerar ett möte med Svenska Sjö för en helgenomgång av 

alla försäkringar. Erik, Johan och Dieter deltar ifrån HSS. 

• Husbilar 

o När arbete med ombyggnad av lotsstationen börjar blir den nedre 

infarten till vårt område vid Nissan avstängd, och det blir enklare att 

”spärra av” när det är fullt (21 stycken). 

o Det blir ett rullande schema för tillsyn och städning av sanitetsutrymmen 

som tillhör husbilarna under sommaren. Våra anställda tar det på 

morgonen, stugstädpersonal fr-sö och Agneta må-to och kväll.  

o Lista med ansvarig för varje dag sätt upp på insidan av dörren till 

städskrubben. 

  



 
 

• Sjömack 

o Den gamla är nedmonterad – men efter det har skapats opinion i ämnet 

arbetar de nu på kommunen med att i alla fall hitta en lösning för denna 

säsong. 

• Värdegrunder HSS 

o Marie ser till att dessa kommer upp på hemsidan. 

• Laddning av Elbilar 

o Beslut att det inte är tillåtet att ladda elbilar på HSS eluttag. 

• Möte med de andra båtklubbarna i Halmstad Kommun 

o Möte med Najaden, Grötvik och Skallkroken i maj månad för att 

diskutera punkter där vi har gemensamma intressen och utbyte av 

erfarenheter. 

o Marie och Johan deltar ifrån HSS 

• Nyttjanderättsavtal med HSB för varvsområdet förlängt med ett år 

• Lotsbåtar under ombyggnad 

o Under ombyggnad av lotsstationen kommer lotsbåtarna ligga på insidan 

av kajen mellan mastkran och militärbåten 

o Telfern ska vara fri och fungerade 

o Marie/Leo kommer överens om hyra 

• Trafiken på Småbåtsgatan 

o Bussvändplan snart färdig 

o Cykelväg försenad – farthinder skulle komma i samband med 

cykelvägen 

o Vi arbetar för att få ett farthinder i alla fall redan nu på Småbåtsgatan 

efter infart till klubbhuset 

9. Rapporter /Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen. 

10. Övriga Frågor 

Inga övriga frågor att behandla 

11. Nästa sammanträde 

Nästa Styrelsemöte den 10 juni 2019 19:00 i HSS Klubbstuga 

12. Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
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