
PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2020-01-13 

Deltagare: 

Marie Karlsson Ordförande 

Maria Linderoth 

Fredrik Andreasson 

Hubert Carlander 

Anders Persson 

Johan Thein 

Dieter Nowack  

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. Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 Melges 24 – SM , DM och NM 

o Tidpunkt blir kvar på ursprungligt planerat datum 7-9 augusti 

o Domarfrågan fortfarande frågetecken 

 J 70  

o vi har fått kontraktsförslag med ändrade villkor för hyra av 1 båt. 

o Förväntan är att vi kan hyra ut 2 båtar iallafall. 

o Möte sportbåtskommitté på HSS onsdag 15 januari 

o Båtar besiktigade och reparationen är godkänd 

 God Jul och Gott Nytt År SMS skickad – tyvärr kostnaden 1SEK/styck - vi 

undersöker vidare om vi kan få lägre kostnad. 

 100 Bryggan 

o Kommer inte att hinnas med innan våren. 

o Gary sammanställer alternativ och kostnader för åtgärder innan säsong 

2021 

 Ett ”Out of office” meddelande att vi har bytt mailadress ska sättas in på gamla 

mailkonto så att alla som skickar till den gamla får veta att den har upphört och 

får den nya adressen. 

5. Ekonomi 

 Förra årets resultat väntas förbli i linje med budget och förväntningar. 



 Lönekostnader är ca 100 000 SEK lägre beroende på ej tillsatt hamnkapten. 

 Avskrivningar för 2019 ej klart än. 

6. Punkter att gå igenom 

 Hemsidan 

o Det har varit ett arbetsmöte med representanter ifrån kommittéerna där 

följande gicks igenom: 

1. Diskussion kring målgrupper för hemsidan. 

2. Diskussion kring nuvarande hemsida – vad är bra, vad är dålig, 

vad saknas och vad är överflödigt. 

3. Första skiss hur en ny hemsida kunde se ut för kommentarer 

och förslag.  

 Verksamhetsberättelser ifrån kommittéer till årsmötet 

o Dieter påminner och samlar in verksamhetsberättelser ifrån 

kommittéerna. 

 Båtråd 

o Har sitt första möte med Halmstads båtklubbar och kommunen torsdag 

den 16 januari. 

 Årsmöte 

o Fredrik och Dieter gå igenom ekonomipresentationen innan årsmöte. 

o Parentation (tyst minut) läggs till i förslag till dagordning. 

o Styrelsens rapport angående motionen av Göran Andersson (Dixi) på 

höstmötet 2019 om landplatser och sublifthantering läggs till i 

dagordningen. 

7. Rapporter /Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen. 

8. Övriga Frågor 

Inga övriga frågor att behandla. 

9. Nästa sammanträde 

Nästa Styrelsemöte måndagen den 3 februari 2020 19:00 i HSS Klubbstuga. 

10. Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 

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

Marie Karlsson/ordförande Maria Linderoth Dieter Nowack/sekreterare 


