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Protokoll  
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2014-03-08 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 Christian Lassen och Bo Jönsson. 
 
5. Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 

2013. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa 
handlingar för påseende. Mötet godkände såväl årsredovisning som 
verksamhetsberättelse. 

 
6. Revisionsberättelsen 2013 godkändes. 
 
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
8. Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2014.  

  
9. Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgifter för 2015. 

 
Nya årsavgifter för platser med bom eller stolpe 
Bredd Pris 
2 m 1650 sek 
2,5 m 2160 sek 
3 m 2780 sek 
3,5 m 3400 sek 
4 m 4020 sek 
4,5 m 4790 sek 
5 m 6080 sek 

 
Nya vinteruppställningsavgifter för 2015/2016 
Båt/platsbredd Pris 
1,5-2,5 m 750 sek 
2,5-3 m 1000 sek 
3,0-3,5 m 1300 sek 
3,5-4 m 1625 sek 
4-4,5 m 2000 sek 
4,5-5 m 2400 sek 

 
Bo Lingebrant informerade om avgiftsändringar 2013/14 för gästbåtar, lyft och service. 
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10. Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift för 2015. 
 
11. Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2014 framlades. 
 

Årsmötet valde följande sammansättning: 
 
Ordförande  omval 1 år  Bo Lingebrant 
Ledamot  omval 2 år  Sven-Erik Olsson 
Ledamot  omval 2 år  Lars-Åke Rosenqvist  
Ledamot  omval 2 år  Lars-Ole Blandford 
Suppleant  omval 1år  Margaretha Nilsson 
Suppleant  omval 1år  Jan Malmberg 
Klubbrevisor  omval 1 år  Lennart Johansson 
Klubbrevisorsuppleant omval 1 år  Rune Nyberg 
 
Övriga styrelseledamöter är: 
Magnus Gustafsson, André Nilsson, Inger Brantmark  
 
Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år: 
 
Leif Rosenborg (sammankallande)  
Göran Emanuelsson  
Olle Länsberg (adjungerad) 
 
 

12. Beslut om kostnadsersättning till ordförande, kassör och sekreterare. 
 
Årsmötet beslutade om en kostnadsersättning om 800:- per år och post för 
ordförande, sekreterare och kassör. 
 
 

13. Bo Lingebrant informerade om kommunkontakter under 2013 och 2014. 
 
Kommunen har fortfarande inte fastställt detaljplanen för hamnen. Det innebär att 
nuvarande vinteruppställningsplatser sannolikt kommer att vara kvar i 3-5 år. HBS 
arbetar för en långsiktig lösning med vinteruppställning och masthus i närhet till 
hamnen. Vi har även tagit fram förslag på bättre belysning med el och vattenuttag på 
stenpiren tillsammans med kommunen. 
 

 
14. Miljöfrågor. 

 
Bo Lingebrant informerade om spolplattan och HBS- Miljöpolicy och krav som man 
även finner på hemsidan under rubriken Miljö. 
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15. Information om HBS hemsida och nyhetsbrev. 
 
HBS nya webmaster Doru Oros presenterade sig och informerade om HBS hemsida 
och nyhetsbrev via e-post. Hjälp till att spara kostnader för utskick genom att anmäl 
era mail/e-post adresser till hamnmästaren.  

 
16. Övrigt 

 
Olle Länsberg som har varit i hamnen sedan september förra året presenterade sig för 
årsmötet som vår nya hamnmästare.  
 
Hans Bogren som har varit vår webmaster och HBS-fotograf under många år utsågs till 
hedersmedlem. 

 
Mötet diskuterade ett antal övriga frågor: 
- Husbilarna upplevs störade på vinteruppställningsplatsen innan den 25 maj. 
- Förslag på ny mastvagn likt den i Helsingör. 
- Genomföra en städdag på gräsplanen/vinteruppställning. 
- Nya rutiner för anmälan och betalning av vinteruppställningsplatser. 
 
Styrelsen kommer att bereda frågorna under året. 
 
 
Håkan Rosenqvist informerade om Rädda Höganäs Hamn inför kommande 
folkomröstning gällande utvecklingen av hamnområdet i Höganäs. 

 
 
17. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

avslutat 
 

 
Antalet mötesdeltagare uppgick till 42 st. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
André Nilsson    Christian Lassen  
sekreterare      

 
 
 
Bo Lingebrant    Bo Jönsson  
ordförande 


