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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-10-09 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford Margaretha Nilsson 

 

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  

En genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 180101-181009 gjordes. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Lars-Ole informerade om att resterande HBS optimistjollar kommer att utrangeras innan 

årsskiftet. Säsongen för tisdagseglingar har varit bra med fortsatt positiv trend och avslutas med 

eskadersegling till Gilleleje torsdagen den 11 oktober. 

 

3.3 Rapport från motorbåtssektionen  

Inget att rapportera. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Båtplatskö:145 

- Mastställ levererade och på plats sidan om mastcontainrarna.  

- HBS har införskaffat tre Swish konto (för betalning av ex Torr/sjösättning, kranlyft) 

- Nu kan HBS erbjuda kontantlös hantering för alla tjänster i hamnen. 

- Tobbe informerade från utbildning i SBU datasystem BAS K där ordförande och hamnmästaren   

deltog.  

Beslut togs att gå över till SBU datasystem BAS K för säker hantering av medlems/båtplats- och 

kö register. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade om en artikel i Båtliv angående bottensanering enligt Transportstyrelsen 

rekommendationer. Ingen synlig beväxning efter ca 5 månader, fortsatt goda erfarenheter med 

Siliconbottenfärgen. 
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6. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

 

7. Sjö/torr sättningsvagn 

Reparation av vagn klar för torrsättning i höst. Ta fram underlag på ny vagn och kran inför möte 

med kommunen. Tobbe kallar arbetsgruppen till möte under oktober. 

 

8. Dämpning brygga A 

Pålning planeras vara klar innan vintern.  

 

9. Utbyggnad sjömack 

Utredning pågår för att se vilka möjligheter som finns för att utöka lagringsvolymen för bensin i 

befintlig container.  

 

10. Internet i hamnen 

Arbete uppstartat, planeras vara åtgärdat till nästa säsong.  

 

11. Nytt låssystem, el, avgift slip 

Genomgång av system från fyra leverantörer. Tobbe tar in mer uppgifter och leveranstider från 

två utvalda leverantörer, sammanställer och skickar ut till styrelsen. 

 

12. Ej betalda båtplatsavgifter 

Vi har två båtägare som inte har betalt hamnavgiften efter påminnelser, rättsliga åtgärder 

pågår/planeras för dessa båtägare. Vi kommer att se över båtplatskontrakten och omformulera 

dessa. 

 

13. . Övrigt 

- 

14. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

15. Nästa möte/mötesdatum 2018 

 

Tisdagen den 13 november  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  

 
16. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
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André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


