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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-04-24 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford 

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

Ej närvarande: Margaretha Nilsson    

 

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  

En genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 180101-180420 gjordes. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Lars-Ole har gjort en avstämning med Lerbergets Segelsällskap inför säsongen, uppdatering av 

hemsidan kommer att ske inom kort. 

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Inget ”kick off” möte planeras inför denna säsong istället kommer Lars-Ole att skicka ut 

program, seglingsföreskrifter och banor för tisdagsseglingarna 2018 via maillista. 

Informationen läggs även ut på hemsidan. 

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Inget att rapportera. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Kö till båtplatser: 132 platser. 

- Båtplatsfördelning nästa klar, alla större platser uthyrda. 

- Vattenläcka upptäckt på asfaltsplanen. 

- Kommunen har åtgärdat vattenläckaget och installerat en extra utkastare på asfaltsplanen. 

- Ny jollebrygga på plats. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade om sitt arbete med Siliconbottenfärg. Hans båt är målad och ytterligare en 

båtägare planerar att måla sin båt med den miljövänliga färgen. Mer information kommer att 

finnas på hemsidan.  
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6. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

7. Masthuset 

Eftersom vi ännu inte fått svar på bygglov från Mark och Miljödomstolen kommer det inte att bli 

något nytt masthus till hösten 2018.  

 

8. Sjö/torr sättningsvagn 

Genomgång av inkommen offert på ny hydrauliskvagn. Mötet förslog att utöka arbetsgruppen 

samt att ta kontakt med kommunen för diskutera våra planer för hantering och lyft av alla båtar i 

hamnen.  

 

9. Dämpning brygga A 

Vi saknar fortfarande pålar, Tobbe tar kontakt med leverantören.  

 

10. Övrigt 

Genomgång av punkter från årsmötet: 

- Använda Swish för några av våra HBS avgifter. (mindre kontant hantering)  

- WiFi täckning i hamnen.  

- Fler papperskorgar i hamnområdet. 

- Bättre information till båtgäster om vår tvättmaskin. 

 

Bo L kommer att se över klubbens försäkringar. Mötet diskuterad senaste skadegörelse i hamnen 

längst ut på stenpiren, förslag på skyddsåtgärder kommer att tas upp med kommunen. 

 

11. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll och information om Seglarskola, Tisdagsseglingar och Siliconbottenfärg läggs ut 

på hemsidan. 

 

12. Nästa möte/mötesdatum 2018 

 

Måndag den 4 juni kl. 18:30 i klubbhuset. 

 
1 Tisdag 7 febr 

kl:18:30  
2 Måndag 5 mars  

kl:18:30 
3 Lördag 17 mars 

kl:13:00(Årsmöte) 
4 Tisdag 24 april 

kl:18:30 
5 Måndag 4 juni 

kl:18:30 

6 Onsdag 15 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 9 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 13 nov 

kl:18:30 
9 Torsdag 6 dec 

kl:18:00 
10  

 

13. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


