Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-12-13
Närvarande:
Bo Lingebrant
André Nilsson

Inger Brantmark
Sven Erik Olsson

Adjungerad: Tobias Bolin

Jan Malmberg
Lars-Ole Blandford

Lars-Åke Rosenqvist
Margaretha Nilsson

Ej närvarande: -

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.
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Rapport från hamnmästaren
Tobbe rapporterade om pågående medlems/båtblats/kö-registrering i BAS, uppdatering planeras
klar till årsskiftet inför utskick av medlemsavgifter och båtplatshyra för 2019.

4. Rapport från miljösektionen.

Inget att rapportera
5. Klubbhuset
Inget att rapportera.
6. Utrustning upptagning/sjösättning
Tobbe kallar arbetsgruppen för offertgenomgång avseende ny båtvagn.
7. Båttvätt/Dämpning brygga A
Vi har lämnat in en Lova ansökan på en båttvättutrustning. Pålningen vid brygga A läggs vilande
tillsvidare.
8. Utbyggnad sjömack
Mötet med Räddningstjänsten gav ett positivt besked för att gå vidare med planerna av en
utbyggnad av tankkapacitet i befintlig container.
9. Internet i hamnen
Arbete pågår med att förbättra internet/WiFi i hamnen.
10. Nytt låssystem, avgift slip
Upphandling av nytt låssystem är klart. Beställning av bom och klarställande av slipavgift pågår.
11. Ej betalda båtplatsavgifter
Arbete och rättsliga åtgärder pågår. Vi kommer att se över båtplatskontrakten och omformulera
dessa då vi vet utfallen av dessa rättsliga åtgärder.
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12. Tisdagsträffar
Vi planerar för tre föredrag i början på nästa år 2019:
 Kaptenens begränsningar
tisdagen den 22 januari
 Kanalresa till medelhavet
tisdagen den 12 februari
 Föredrag i mars
(planering pågår)

kl. 19-21
kl. 19-21

13. Övrigt
En arbetsgrupp bildades bestående av André, Inger och Tobbe. Arbetsgruppen kommer att se
över vår hantering och arkivering av all HBS dokumentation.
14. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och tisdagsträffar läggs ut på hemsidan.
15. Nästa möte
Tisdag den 21 januari kl. 18:30 i klubbhuset.
Förslag på datum för styrelsemöten under 2019:
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Tisdag 21 jan 2
kl:18:30
Tisdag 13 aug 7
kl:18:30

Tisdag 26 feb 3
kl:18:30
Tisdag 8 okt 8
kl:18:30

Lördag 16 mars 4
kl:13:00(Årsmöte)
Tisdag 12 nov 9
kl:18:30

Tisdag 23 april 5 Tisdag 4 juni
kl:18:30
kl:18:30
Torsdag 5 dec 10
kl:18:00

16. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

Sekreterare

Ordförande
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