Org. nr. 843001-7924

Protokoll
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2019-03-24 i HBS klubbhus


Ordförande Bo Lingebrant hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.

Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning.

2.

Den utsända dagordningen godkändes.

3.

Bo Lingebrant utsågs till mötesordförande och André Nilsson till mötessekreterare.

4.

Som justeringsmän utsågs Arne Lundin och Lennart Johansson.

5.

Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret
2018. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa
handlingar för påseende. Inger Brantmark presenterade årsredovisningen.
Årsmötet godkände årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018.

5a.

Fastställande av resultat och balansräkning 2018
Årsmötet godkände resultat och balansräkning 2018

6.

Revisionsberättelsen 2018 godkändes.

7.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8.

Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2019.

9.

Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgiften med 2% för 2020 och
Vinteruppställningsavgiften höjs med 2% för 2020.

10.

Årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter för 2020.
Enskild medlem: 325:Stödmedlem (pensionär samt ungdom < 21 år utan båtplats): 165:-.

11.

Beslut om stadgeändring i HBS stadgar.
Årsmötet beslutade om stadgeändring i HBS stadgar enligt nedanstående:
§2 Den som har båtplats i Höganäs Småbåtshamn skall också vara medlem i
Sällskapet. Även den som hyser intresse för båtsport och båtliv kan bli medlem.
§5 Styrelsen består av ordföranden och minst fyra ledamöter valda av årsmötet.
Ordföranden väljes för ett år. Ordinarie ledamot väljes för två år. Vid förändringar
väljes ordinarie ledamot endast för ett år så att hälften av styrelsen väljes varje år.
§10 under punkten 7c ”Suppleanter för ett år” utgår från stadgarna.
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12.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019 framlades.
Årsmötet valde följande sammansättning:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Bo Lingebrant
Jan Malmberg
Inger Brantmark
André Nilsson
Jonas Larsson
Mikael Knutsson

Klubbrevisor
Klubbrevisorsuppleant

omval 1 år
nyval 1 år

Lennart Johansson
Lars Holger Zerman

Övriga styrelseledamöter är:
Sven Erik Olsson, Lars-Åke Rosenqvist, Lars Ole Blandford
Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år:
Leif Rosenborg (sammankallande)
Göran Emanuelsson
Tobias Bolin (adjungerad)

13.

Miljöfrågor.
Jan Malmberg informerade om Klimat och Miljö för båtägare i HBS.
HBS arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och har sedan tidigare installerat en
spolplatta. Det pågår en utvärdering av Silicon bottenfärg och HBS har nyligen
upphandlat en Båtbottentvätt som planeras vara på plats till sommaren.

14.

Ungdoms- och tisdagsverksamheten.
Lars Ole Blandford informerade om ungdomsverksamheten och det goda
sammarbetet med Lerbergets Segelsällskap (LerSS) och Röde Orm (Nyhamn).
Därefter redogjorde han för Tisdagsseglingar som under en fantastik fin sommar
med bra och skiftande vindar hade hela 23 olika båtar på startlinjen. HBS tackade
alla som har hjälpt till seglingsledning, resultat-beräkningar, samt att få allt
publicerat på vår hemsida under hela säsongen
Årets klubbmästare blev Jonas Larsson med besättning i Follow Me (X37).

15.

Information om kommunkontakter.
HBS har haft ett flertal kontakter med kommunen under 2018 och första kvartalet
2019. Planarbetet för hamnområdet pågår. Förslag på ny vinterförvaringsplats av
båtar vid Margreteberg har presenterats. Förslaget innebär konsekvenser för HBS,
miljön och säkerheten. En annan öppen fråga som diskuterats är vad Höganäs
Bolaget och avser att göra med Malmbryggan.
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16.

Information om sjö- och torrsättningsutrustning.
Bo Lingebrant informerade om att HBS har köpt in en begagnad 20 tons hydraulisk
båtvagn med leverans till hösten. Denna vagn kan även användas för sjö- torrsättning
med slip, vår slip och traktor måste eventuellt först anpassas för att användas för alla
båtar. Denna vagn kräver stöttor eller modifierad vagga för vinter-uppallningen. Den
fasta kranen är besiktigad och godkänd för 10 ton när besiktigningsanmärkningarna är
åtgärdade. HBS kommer att använda den gamla båtvagnen under en övergångsperiod
för båtar inledningsvis upp till 4 ton.

17.

Övrigt.
Bo Lingebrant tackade alla som bidragit med sina ideella insatser under året.
Avgående styrelse suppleant Margaretha Nilsson avtackades med blommor.
Utlottning i tävlingen för medlemsregistrering i vårt nya registersystem BAS från
Svenska Båtunionen genomfördes på årsmötet. Följande tre medlemmar får ett
presentkort:
1186 - Seved Andersson
1573 - Marcus Harrison
109 - Lars Åke Karlsson

18.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet
avslutat .

Antalet mötesdeltagare uppgick till 42 st.

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Arne Lundin

sekreterare

Bo Lingebrant

Lennart Johansson

ordförande
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