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Protokoll  

fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2017-03-18 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 Lennart Westerlund och Bo Brantmark. 

 

5. Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 

2016. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa 

handlingar för påseende. Vår nya revisor Christer Eriksson som är styrelseledamot i 

Domstens Båtklubb presenterade sig. Han nämnde bland annat att han är revisor i SBU 

(Svenska Båtunionen) och passade på att visa en informationsfilm om SBU och deras 

arbete med att främja båtlivet. Christer presenterade vår förenklade årsredovisning. Efter 

årsskiftet 2016/2017 har den tidigare uppdelade budget och redovisningen för Klubben 

respektive Arrendehamnen slagits ihop till en. Mötet godkände årsredovisning och 

verksamhetsberättelse för 2016. 

 

6. Revisionsberättelsen 2016 godkändes. 

 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

8. Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2017. 

 

9. Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgifterna och vinteruppställning med 

2% för 2018. 

 

10. Årsmötet beslutade om nya årsavgifter för 2018. 

Enskild medlem: 315:- 

Stödmedlem (pensionär samt ungdom < 21 år utan båtplats): 160:-. 

 

11. Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2017 framlades. 

 

Årsmötet valde följande sammansättning: 

 

Ordförande  omval 1 år  Bo Lingebrant 

Ledamot  omval 2 år  Inger Brantmark 

Ledamot  omval 2 år  André Nilsson 

Ledamot  omval 2 år  Jan Malmberg 

Suppleant  omval 1år  Margaretha Nilsson 

Klubbrevisor  omval 1 år  Lennart Johansson 

Klubbrevisorsuppleant omval 1 år  Anders Månsson 
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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  

Olle Länsberg (adjungerad) 

 

 

12. Ändring Stadgar 

Förslag på stadgeändringar enligt kursivtext förelades.  

 

§1  Ändamål och Syften 

Höganäs Båtsällskap (HBS) är en allmännyttig och ideell organisation. HBS har till 

ändamål att samla personer intresserade av båtliv i Höganäs. HBS syfte är bland 

annat att: 

 

§2  Medlem i HBS kan den bli som har båt i Höganäs hamn, hyser intresse för 

båtlivet eller av annat skäl vill bli medlem. 

 

Mötet beslutade om stadgeändringar. 

 

13. Miljöfrågor 

Jan Malmberg informerade om historiska bottenfärger som innehöll miljöfarliga 

ämne som koppar, bly och tenn. Nutidens giftfria bottenfärger finns redan på 

marknaden. Holländska Neosil och Hempel har tagit fram silikonbaserade 

bottenfärger som lär hålla 3-4 säsonger. Denna kan appliceras på befintliga 

bottenfärg med hjälp av en spärrskiktsprimer, primer och sist en silikonbotten färg. 

Jan informerade även om hur alla båtägare kan bidra till att uppfylla målen i 

klimatavtalet som skrevs på i Paris 2015. 

 

14. Information om kommunkontakter 

Bo Lingebrant informerade att vi har haft två dokumenterade möte och ett flertal 

kontakter med kommunen under 2016 och första kvartalet 2017. Ärende som har 

behandlats är nytt masthus, ny brygga D, sjömack, vågbrytare vid A-bryggan, 

hastighetsbegränsning , frihamnsförordning, husbilsparkering, internet uppkoppling 

i hamnen, ny kaj och visions planer för inrehamnen. 

 

15. Information om frihamnsordningen 

Olle Länsberg har tillsammans med Hamnvärdarna samlat in uppgifter under 

säsongen för att kunna göra en studie. Studien indikerar en trolig kostnad på 

50 000:- vilket presenterades för kommunen. Varken kommunen eller HBS är inte 

villiga att ta denna kostnad och därför beslutades det att inte gå med i 

Frihamnsordningen.  
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16. Nytt Masthus 

Bo Lingebrant presenterade planerna för vårt nya masthus (10x25m). 

Upphandlingen är klar med reservation för att bygglov beviljas. Förslag på placering 

är vid nuvarande mastcontainrar och byggstart är fortfarande oklart. Diskussion med 

kommunen pågår. 

 

17. Inre hamnen 

Information angående visionsplaner för inre hamnen. Bo presenterade en skiss på 

utvidgad, djupare och förbättrad innerhamn. HBS och kommunen har tagit fram en  

miljökonsekvensbeskrivning som ska skickas till Länsstyrelsen.   

 

18. Ungdoms- och tisdagsverksamheten 

Lars Ole Blandford informerade om ungdomsverksamheten och sammarbetet med 

Lerbergets Segelsällskap (LerSS). HBS söker en ungdomsledare som kan ta över 

efter Lars Ole.  Lars Ole redogjorde för Tisdagsseglingar och tackade seglingsledare 

Rolf Nilsson för goda insatser under säsongen. Årets klubbmästare blev Jonas 

Larsson med besättning i Follow Me (X-37). 

 

19. Hemsidan 

Vår webmaster Lennart Johansson  presenterade och visade HBS nya hemsida.   

 

20. Information nya betalrutiner    

Beslut finns sedan tidigare på att reducera kontanthanteringen så mycket som möjligt. 

Sjö-/torrsättning samt mastning skall huvudsakligen för betalas i hamnens betalautomat 

som är placerad vid hamnkontoret. Styrelsen kommer även att utreda om Swish kan 

användas som betalalternativ. 

 

21. Övrigt 

Doru Orus som tidigare ansvarade för HBS hemsida avtackades med blommor. 

Efter önskemål kommer styrelsen att ta kontakt med Höganäs Bolaget för att få klarhet 

i planerna och framtiden för Malmbryggan. Vi har ett stort behov av den som skydd för 

vågor och vind. 

 

22. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

avslutat . 

 

Antalet mötesdeltagare uppgick till 42 st. 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Lennart Westerlund 
sekreterare      

 

 

 

Bo Lingebrant    Bo Brantmark  
ordförande 


