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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-06-03 
   
Närvarande:   

Bo Lingebrant  André Nilsson  Inger Brantmark  Jan Malmberg 

Mikael Knutsson Sven Erik Olsson  Lars-Åke Rosenqvist  

 

Ej närvarande:  Jonas Larsson Lars-Ole Blandford 

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2019-04-23 lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi för perioden 2019-01-01 till 2019-06-03 

gjordes. Inga noterbara avvikelser. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen (kölbåt/ungdom) 

Tisdagsseglingar pågår enligt program, bra start med tre genomförda seglingar. 

 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Arrangören för Poker run 2019 kontaktas igen, för att kunna förbereda och erbjuda plats om 

Höganäs hamn blir aktuellt i årets upplaga.  

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Sjösättningar klara, vinteruppställningsplatserna upprensade och tömda på båtar. 

 Båtplatsfördelning för A-bryggan pågår på grund av ny båttvättutrustning/brygga. 

 Uppdaterad båtplatskö: 99 

4. Rapport från miljösektionen. 

Se under punkt 7.  

5. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

7. Båttvättutrustning 

Arbetet pågår planenligt. Leverans av ny brygga planeras till den 11/6. Installationen planeras att 

vara klar till midsommar. Det är ca 35 båtägare som har valt att inte bottenmåla sina båtar för att 

prova båttvättutrustningen. Planering av hantering, el matning, bemanning, öppettider och 

prissättning diskuterades. Tobbe tar fram förslag på bemanning och öppettider. 
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8. Ställplats 

Färdigställa ställplats, målning av linjer, info-skyltar/blad och karta innan torsdag 6 juni. 

 

9. Internet i hamnen 

Vårt nya internet är i drift. Vi behöver en extra utrustning för att förstärka internet signalen i 

klubbhuset. 

 

10. Nytt låssystem  

Låsbrickor (taggar) är levererade. Låsbrickor kan kvitteras ut hos Tobbe för en deposition 

på 200:- och en avgift på 100:-. Ett informations mail angående nya låsbrickor, och hantering av 

nycklar kommer att skickas ut under juni månad. 

 

11. Ej betalda båtplatsavgifter 

En båt är bortforslad av kronofogden. Fortsatt arbete och rättsliga åtgärder för ytterligare en båt. 

 

12. Övrigt 

Torsdagen den 23/5 höll SkBf (Skånes Båtförbund) sitt styrelsemöte i HBS klubbhus. André, 

Inger, Jan och Tobbe deltog. Vi informerade om HBS historia samt visade genom en 

rundvandring i hamnen utförda och pågående projekt. 

 

13. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.  

 

14. Nästa möte 

Måndagen den 19 augusti 18:30 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 19 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  

 

 

15. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


