Protokoll
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2009-03-07 i HBS klubbhus
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ordförande Lennart Johansson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.

Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Lennart Johansson utsågs till mötesordförande och Bo Lingebrant till mötessekreterare.

4.

Som justeringsmän utsågs Hans Johansson och Bo Brantmark.

5.

Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret
2008. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa
handlingar för påseende. Mötet godkände såväl årsredovisning som verksamhetsberättelse.

6.

Revisionsberättelsen godkändes.

7.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

8.

Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2009.

9.

Årsmötet beslutade att oförändrade båtplatsavgifter skall gälla för 2010.

10.

Beslut togs på att höja medlemsavgiften 2010 till 300:- per år, både för enskild medlem
som för familj. Pensionärsavgift avskaffades och en avgift för stödmedlem infördes.
Avgiften för stödmedlem beslutades till 150:- per år. stödmedlem är pensionär eller
junior (<21 år), som inte har båtplats i hamnen.

11.

Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2008 framlades.
Årsmötet valde följande sammansättning:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Klubbrevisor
Klubbrevisorsuppleant

omval 1 år
Nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 1år
omval 1år
omval 1 år
omval 1 år

Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2008-03-08

Lennart Johansson
Simon Karlsson
André Nilsson
Börje Svensson
Bo Lingebrant
Paul Elgström
Lars-Åke Rosenqvist
Bengt Lebenius
Rune Nyberg
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Övriga styrelseledamöter är:
Sven Erik Olsson, Börje Svensson och Göran Stenberg.
Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år:
Tommy Håkansson (sammankallande)
Göran Emanuelsson
Christer Nilsson (adjungerad)

12.

Årsmötet beslutade om oförändrande arvode om 500:- per år och post för ordförande,
sekreterare och för kassör.

13.

Årsmötet beslutade ändra paragraf 13 gällande rösträtt i HBS stadgar enligt:
Lydelse före årsmötet:
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift och som under året uppnår en ålder av
lägst 15 år, dock att i frågor som gäller ungdomsverksamheten tillkommer rösträtt alla
medlemmar oavsett ålder. Medlem äger rösta med fullmakt för annan medlem.
Ny lydelse:
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift, varit medlem hela föregående
verksamhetsår och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år. I frågor som gäller
ungdomsverksamheten äger dock alla medlemmar rösträtt oavsett ålder.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

14.

Lennart Johansson informerade om kontakter (2 ggr per år) med kommunen angående
hamnens fortsatta kommunala planering. Flera deltagare uttryckte sin oro att funktioner
i hamnen, såsom vinteruppställning av båtar, parkeringsplatser för bilar sommartid, etc.
inte kommer att få tillräcklig prioritet i kommande kommunalt planarbete.

15.

Göran Stenberg informerade om hur klubbens kölbåtsverksamhet kommer att bedrivas
kommande säsong, såsom cruising och racingklass, mentorsegling, och eventuell
eskader (segel- och motor-båtar).

16.

Information och marknadsföring av HBS- hemsida och nyhetsbrev gjordes på mötet. De
som har e-mail och som inte lämnat sin e-mail-adress uppmanades göra detta, för att
spara portokostnader och möjliggöra enkel och snabb nyhetsförmedling.
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17.

Övriga frågor:
• Förslag lämnades att flytta nerkörningsrampen till utrustningsbryggan norrut för
enklare masthantering.
• Lennart Johansson informerade om att reglerna för blå flagg skärpts och att HBS
inte uppfyller dessa. Vi saknar spolplatta för omhändertagande av spolvatten samt
anordning för tömning av båtars septitankar.

18.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet
avslutat.

Antalet mötesdeltagare uppgick till 35 st.
Vid protokollet

Justeras

Bo Lingebrant

Hans Johansson

sekreterare

Lennart Johansson

Bo Brantmark

ordförande
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