Protokoll
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2010-03-20 i HBS klubbhus
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ordförande Lennart Johansson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1.

Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning.

2.

Den utsända dagordningen godkändes.

3.

Lennart Johansson utsågs till mötesordförande och André Nilsson till mötessekreterare.

4.

Som justeringsmän utsågs Anders Månsson och Richard Nilsson.

5.

Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret
2009. 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 2009.

8.

Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2010. I
budgetförutsättningarna ingår att avgifterna för vinteruppställning, kranlyft,
mastförvaring och båtkö justeras uppåt.

9.

Årsmötet beslutade att oförändrade båtplatsavgifter skall gälla för 2011.

10.

Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift för 2011.

11.

Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2010 framlades.
Årsmötet valde följande sammansättning:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Klubbrevisor
Klubbrevisorsuppleant

omval 1 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 1år
nyval 1år
omval 1 år
omval 1 år

Lennart Johansson
Sven Erik Olsson
Göran Stenberg
Lars-Åke Rosenqvist
Magnus Gustafsson
Inger Brantmark
Bengt Lebenius
Rune Nyberg

Övriga styrelseledamöter är:
André Nilsson, Börje Svensson och Bo Lingebrant
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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 kassör.

13.

Lennart Johannson informerade om kommunkontakter under 2010
Vid diskussioner i bland annat tidningar om planarbetet för hamnområdet har fokus
hamnat på det föreslagna höghuset. Vi får komma ihåg att vad som finns för närvarande
är bara en vision. Vid de kommunkontakter som HBS styrelse har haft genom åren har vi
därför fokuserat på vad som krävs för att få en fungerande, levande hamn.
Vi har prioriterat frågor om Vinteruppställningsplatser, serviceytor och masthus med
placering inom hamnområdet. Vi har också gjort utredningar om bland annat parkeringsbehov och möjligheten att kombinera detta med båtuppställning. Det vi framfört är att
asfaltplanen bör behållas för vinteruppställning och att bortfallet av "gräsytan"
kompenseras med annan yta inom hamnområdet.
De ytor vi har föreslagit är:
•
•
•

Ytan på Höganäsbolagets område där cisternerna står idag. De skall eventuellt
försvinna 2012.
Den så kallade ASG-planen.
Bolagets yta på "cirkusplanen", dvs området närmast vattnet.

Dessa områden är hanterbara för oss. Vi har dock inga löften från kommunen om någon
av dessa ytor. Vid senaste mötet bad vi att få reda på hur förutsättningarna för planarbetet
ser ut och kunde då konstatera att HBS önskemål finns med i förutsättningarna.
Styrelsen arbetar vidare utifrån detta.
Den mest troliga placeringen av ett nytt masthus är på Malmkajen. Styrelsen har lämnat
över dimensioner och belastningar till Höganäsbolaget för att de skall kunna göra sina
beräkningar.
14.

André Nilsson informerade om seglarskolan och ungdomsverksamheten för 2010.
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15.

Information och marknadsföring av HBS- hemsida och nyhetsbrev gjordes på mötet.
De som inte har anmält e-post adresser uppmanades att göra detta, för att minska
portokostnader och möjliggöra snabb nyhetsförmedling.

16.

Lennart Johansson informerade om HBS- Hamnet (Internetuppkoppling i hamnen), där
vi kommer att informera om serviceverksamheter inom Höganäs-hamnområde samt
erbjuda sponsorplatser.

17.

Övriga frågor:
•

En motion inkom under mötet från Peter Angvar angående en sten som ligger
mellan båtplats 617 och 558 (mellan brygga E och stenpir), ytterligare en sten som
ligger mellan brygga B och C diskuterades. Beslut togs på att försöka ta bort båda
stenarna under 2010.

•

Svend Aage Rasmussen uppmanande alla att låsa sina stegar när båtarna ligger på
land för att minska obehöriga besök i båtarna under vinterhalvåret. Han efterlyste
också bättre disciplin i Mastcontainern för att undvika skadegörelse.

• En fråga om privatisering av hamnen ställdes, detta är inte aktuellt och kan inte
genomföras förrän tidigast 2018 då arrendeavtalet löper ut.
• Önskemål om bättre information för nya medlemmar efterlystes, styrelsen kommer
att se över detta.
Två avgående styrelseledamöter Tommy Björk, Simon Karlsson, och en avgående
styrelsesuppleant Paul Elgström avtackades med blommor och presenter.

18.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet
avslutat.

Antalet mötesdeltagare uppgick till 49 st.
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