Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-02-28
Närvarande:
Bo Lingebrant
Margaretha Nilsson

André Nilsson
Lars-Ole Blandford

Jan Malmberg
Sven Erik Olsson

Lars-Åke Rosenqvist

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: Inger Brantmark

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.
3

Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 160101-161231 gjordes.
Utfall 2016 och förslag på budget 2017 sammanställs till Årsmötet.

3.2

Rapport från ungdomssektionen
Lars Ole kommer att planera in ett möte med LERSS i närtid.

3.3

Rapport från kölbåtssektionen
Lars Ole rapporterade om det nya SRS mätsystemet för 2017 detta innebär att vi måste se över
vårt klubbhandikappsystem. Ett planeringsmöte planeras till april månad.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera.

4. Rapport från hamnmästaren
Vi har haft ett oljeutsläpp i hamnen, länsor utlagda för att minimera miljöpåverkan.
Hamnmästaren har anmält och hanterat frågan mot berörda myndigheter.
5. Rapport från miljösektionen
Jan M. rapporterade från Skånes båtförbunds Miljökonferens i Limhamn den 15 februari där även
Bo L. deltog. Intressant information angående miljövänlig silikonbottenfärg från Hempel som
finns på marknaden idag. Man informerade även om att lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan
få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till
kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.
Jan M. kommer att göra en kortare presentation på Årsmötet.
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6. Klubbhuset
Olle tar fram en plan tillsammans med Sven Erik och Lars Åke för att åtgärda utvändigt
underhållbehov av klubbhuset.
7. Masthus
Kommunen har bett oss att lämna in en omarbetad bygglovsansökan. Denna är framtagen och
inlämnad.
8. Inre hamnen
Miljökonsekvensbeskrivning framtagen och inlämnad till kommunen.
9. Årsmöte
Genomgång av kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag gjordes inför
årsmötet den 18 mars. Presentationsunderlag för utfall 2016 och budget 2017 tas fram.
10. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och årsmöteskallelse läggs ut på hemsidan.
11. Övrigt
Förändring gällande HBS bankgiro från och med nu gäller enbart Bankgiro 5325-6012 för alla
inbetalningar.

12. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Lördagen den 18 mars efter årsmötet ca 14:30 i klubbhuset.

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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