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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-11-12 
   
Närvarande:   

Bo Lingebrant  Inger Brantmark  Jan Malmberg  André Nilsson 

Sven Erik Olsson  Lars-Åke Rosenqvist Lars-Ole Blandford Jonas Larsson  

Mikael Knutsson 

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2019-10-08 lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

Inga kommentarer på muntligt redovisning, rapportering skickas ut när datorprogrammet är i 

drift. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen (kölbåt/ungdom) 

Planering av kommande tisdagsegling startar upp under november/december. 

Förslag på ungdomsverksamhet med kölbåt inför nästa säsong diskuterades. Mikael tar fram 

inköpsförslag på en begagnad H-båt eller likande kölbåtstyp. 

  

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera. 

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Nya vinschar monterade till manuella kranen. 

 Båtplatskö: 140 st. 

 Behov av genomgång av namn i mastcontainer. Många gamla master liggandes. 

 Behov av regler för var olika master, beroende på längd, skall förvaras i ställen. 

 Behov att se över förvaring av bassäng till tvätt. 

 En ny stolpe vid tvätten knäcktes i senaste stormen. 

 Tre elskåp på asfaltsplanen är utbytta. 

 Elskåpen på brygga B planeras att bytas vid ett senare tillfälle.  

 Uppdatering av betalautomat (Beas) är beställt.   

 Grusvägarna på gräsplanen kommer att underhållsrepareras. 

 Brygga E planeras att bytas under 2020. 

 Räddningstjänsten kommer att utföra tillsyn av Klubbhuset. 

 Hänglås på monterade på miljöstationen, samma nyckel som bryggvagnar 

 HBS planerade torrsättningar är avslutade. 
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4. Rapport från miljösektionen. 

Inget att rapportera. 

5. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

6. Båttvättutrustning 

Förhandling pågår gällande en ny större båttvätt typ MS Swede 500MS float. 

Beslut togs på en ny placering av båttvätten vid brygga C. 

 

7. Kommunens planarbete 
En arbetsgrupp bildades Bo, Tobbe, Jan och Inger som sammankallade. Arbetsgruppen tar fram 

ett skriftligt förslag för fortsatt dialog med Kommunen angående vinteruppställningsplatser.  

 

8. Ej betalda båtplatsavgifter 

Fortsatt arbete och rättsliga åtgärder för ytterligare en båt pågår. 

 

9. Lyftok till kranen 

Vårt lyftok till kranen är defekt och obrukbart. Beslut togs på att köpa in ett nytt likvärdigt lyftok. 

 

10. Dokumenthantering 

Tidigare utsedd arbetsgrupp Tobbe, Inger och André som sammankallande påbörjar arbetet med 

dokumenthantering innan julledigheterna. 

 

11. Övrigt 

Möte med roddföreningen den 19/11 kl. 16:00 Bo, Tobbe, Lars Ole kommer att deltaga. 

Vi diskuterade föredragsträffar på onsdagar under jan och febr. Förslag tas fram till nästa möte. 

 

12. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.  

 

13. Nästa möte 

Tisdagen den 10 december 18:00, därefter jultallrik i klubbhuset. 

 

 

14. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


