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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2020-08-31 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Lars-Åke Rosenqvist André Nilsson  

Sven Erik Olsson Jan Malmberg  Lars-Ole Blandford Jonas Larsson 

  

Adjungerad: Tobias Bolin Ej närvarande: Mikael Knutsson 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 24 februari lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens resultaträkning för perioden 200101-200831 gjordes. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Seglingssäsongen har varit bra. Nu återstår bara fyra planerade klubbseglingarna, tre 

tisdagsseglingar och avslutande Hamnaköret lördagen den 19 september. Fortsatta diskussioner 

angående inköp av en mindre segelbåt för att utveckla ungdomsverksamheten inom HBS. 

 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera. 

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Båtplatskö:  ca 200 st. Stort intresse för båtplats i hamnen. 

 Tack för all hjälp från frivilliga medlemmar som hjälpte till med E-bryggan. 

 Genomgång av namn och platser i mastcontainer. Många gamla master liggandes. 

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

 Grusvägarna på gräsplanen kommer att underhållsrepareras. 

 Anmärkningar efter Brandinspektion skall åtgärdas. 

 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen kommer att göras. 

 

4. Rapport från miljösektionen, Båttvätt 
Ny större miljövänlig båttvätt typ MS Swede 500MS är på plats och har används under sommaren. 

Den har fungerat bra, vi har fått god service och support av leverantören, slutredovisning från 

Länsstyrelsen förväntas under hösten. Översyn av testplattor för havstulpaner görs för att få bättre 

information till kommande båttvätt-kampanjer. 

 

5. Klubbhuset 

Medborgarskolan har bokat in kurser på måndagar 8 veckor framåt. 
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6. Kommunens hotellplaner 

Jan M. inledde diskussionen kring kommunens hamnplaner med att framföra sina syn på hur 

hamnen och hamnområdet ska utvecklas. Mötet fortsatte att diskutera konsekvenser och 

alternativa uppställningsplatser med mera om vi blir av med hamnplansområdet. Beslut togs på 

att HBS ska agera och framföra våra behov och krav i en skrivelse till kommunen. Bo L kommer 

även att ta kontakt med Höganäs Roddförening och Höganäs Nedre i frågan. 

 

7. Sjösättning Roddarna 

Sjösättnings bryggan är på plats, återstår att bredda gångsbrygga längs slip. 

 

8. Ställplats 

Samarbetet med Höganäs Roddförening gällande ställplatser för husbilar har fungerat bra och det 

upplevs att vi har kompletterat varandra på ett positivt sätt. 

 

9. Ej betalda båtplatsavgifter 
Arbete pågår med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift 

 

10. Dokumenthantering 

Arbetsgruppen har pausat tillsvidare på grund av Corona pandemin. 

 

11. Årsmöte 2020 

Styrelsen avvaktar till oktober med att kalla till årsmöte. 

 

12. Övrigt: 
André N. tar fram tidigare framtagna underlag på en utbyggnad av bensintankar till sjömacken. 

 

13. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

14. Nästa möte 

Tisdagen den 6 oktober  kl. 18:30 i klubbhuset. 

 
1 Måndag 20 jan 

kl:18:30  
2 Måndag 24 feb 

kl:18:30 
3 Inställt Lördag 14 mars 

kl:13:00 (Årsmöte) 
4 Inställt Måndag 

20 april kl:18:30 
5 Inställt Måndag 

8 juni kl:18:30 

6 Måndag 31 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 6 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 10 nov kl:18:30 9 Tisdag 15 dec 

kl:18:00 
10  

 

15. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


