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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-02-26 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  André Nilsson 

Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford Lars-Åke Rosenqvist    

  

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 ekonomi gjordes. Inga noterbara avvikelser. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Inbjudan till förarintygsutbildning i klubbhuset är utskickad till ungdomar och seglings-

intresserade inom Höganäs Båtsällskap, Lerbergets Segelsällskap, Nyhamns byalags båtklubb 

Röde Orm och Jonstorps kustscoutkår. 

 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera. 

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Anpassning av båtplatserna i ”svängen” på piren för att få plats till bredare båtar. 

 Tobbe har flyttat sitt kontor till renoverade Hamnkontoret vid brygga C.  

 Hamnplatsfördelning pågår. 

 Uppdaterad båtplatskö: 116 

 Behov att förtydliga reglerna gällande förtur i båtplatskö vid uppsägning av båtplats.  

 

Beslut togs på reglerna ska uppdateras så att, Förtur i båtplatskö efter uppsägning gäller vid 

medlemskap i 3 år. 

 

 

4. Rapport från miljösektionen. 

Jan M visade ett undervattensfoto på hur hans Silconbottenfärg fungerar nu när båten legat i hela 

vintern. Endast någon form av kalkringar och tunnare algskikt är synligt, inga havstulpaner.  
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5. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

6. Avgifter 2019 

Beslut togs på nya avgifter. Slipavgift 100:-  samt införa årskort 1000:- och 10- kort. 600:-, 

Båtlyftavgifter (kran och traktor med vagn)  upptill 1 ton 600:-  och för båtar 1-6 ton 800:-. 

Hantering och lyft av båtar 6-10 ton klarställs senare. Gästbåtsavgifter blir oförändrade för 2019.  

 

7. Utrustning upptagning/sjösättning 

Beslut är tagit på att köpa in en begagnad Hydraulbåtvagn typ Roodberg. 

Kranen är besiktigad och provlyft med 10 tons belastning. Besiktningsanmärkningar åtgärdas 

under mars/april innan nyttjade av kranen.  

 

8. Båttvätt/Dämpning brygga A 

Inväntar beslut om Lova bidrag.  

 

9. Internet i hamnen 

Tobbe presenterade ett lösning förslag med fiberlösning. Internet klarställt till säsongen. 

 

10. Nytt låssystem, avgift slip 

Arbetet med nytt låssystem och bom för slip planeras att starta under mars.  Avgifter se pkt 6 . 

 

11. Ej betalda båtplatsavgifter 

Arbete och rättsliga åtgärder fortgår. 

  

12. Årsmöte 

Genomgång av kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag gjordes inför 

årsmötet den 24 mars. Presentationsunderlag för utfall 2018 och budgetförslag 2019 uppdateras 

inför årsmötet. 

 

13. Övrigt 

Bo L. rapporterade att Höganäs kommun har tilldelat Höganäs Båtsällskap drift av parkering av 

husbilar på Höganäs hamnplan för 2019. 

 

En arbetsgrupp bildades med Lars Ole B. som sammankallande. Inledningsvis ingår Inger, Bo 

och Tobbe. 

 

 

14. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll, kallelse till årsmötet den 24 mars  
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15. Nästa möte 

Söndagen den 24 mars efter årsmötet ca 14:30 i klubbhuset. 

 

Datum för styrelsemöten under 2019: 

 
1 Måndag 21 jan 

kl:18:30  
2 Tisdag 26 feb 

kl:18:30 
3 Söndag 24 mars 

kl:13:00 (Årsmöte) 
4 Tisdag 23 april 

kl:18:30 
5 Måndag 3 juni 

kl:18:30 

6 Måndag 12 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 8 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 12 nov 

kl:18:30 
9 Torsdag 5 dec 

kl:18:00 
10  

 

 

 

16. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


