Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-12-02
Närvarande:
Bo Lingebrant
Kerstin Andersson

Inger Brantmark
Jan Malmberg

Ej närvarande: Mikael Knutsson

André Nilsson
Lars Ole Blandford

Lars-Åke Rosenqvist

Jonas Larsson

Adjungerad: Tobias Bolin

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

Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi
Beslutades att för nästa verksamhetsår göra avsättningar för sjömacken, masthus,
ungdomsverksamheten samt för eventuella skador i hamn/hamnområde vilka HBS är ansvarig
för.

3.2

Rapport från seglingssektionen
Inget att rapportera.

3.3

Rapport från ungdomssektionen
Kommande måndag blir säsongens sista ungdomsträff i klubbhuset.
Ungdomsaktiviteten startar upp igen efter helgerna

3.4

Rapport från motorbåtsektionen
Inget att rapportera

3.5

Rapport från hamnmästare
• Båtplatskö: 255 st.
• Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga och E.
• Fortsatt översyn av uppgifter på HBS hemsidan.
• Översyn av förtöjningsringar på bryggor samt förtöjningsstolpar i hamnen.
• Planerar för byte av dörrar till hamntoaletterna.

4. Revidering sjömack
Bo L. kallar arbetsgruppen (Lars Åke, Tobbe, Jan och André) för att fortsätta arbetet med
revidering av sjömacken. Möte tisdag 7/12 kl. 17:00 i klubbhuset.
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5. Dokumenthantering
Återstår att samla, organisera och arkivera viktiga HBS dokument i kassaskåpet. André N kallar
arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe).
6. Kameraövervakning:
Securitas planerar installation av kameraövervakning för hamnområdet innan årsskiftet.
7. Övrigt:
Inger B. informerade från ett nätverksmöte som Höganäs Kommun anordnar. Vi kommer att
deltaga framöver för att få information om pågående och planerade verksamheter i kommunen
samt kunna ge information om HBS.
Lennart Johansson kommer att lämna sina sin roll som WEB- master i HBS inför kommande
säsong, arbete har startat för att hitta en ersättare.
8. Material till hemsidan

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.
9. Nästa möte
Onsdag den 26 januari kl. 18:00 i Klubbhuset.
10. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

Sekreterare

Ordförande
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