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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2020-10-06 
   
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 lades efter genomgång till handlingarna.  
 

3 Klubbverksamhet 
 

3.1 Ekonomi  
En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi gjordes, inga noterbara avvikelser.. 
 

3.2 Rapport från seglingssektionen  
Klubbseglingarna är avslutade för denna säsong. Årets klubbmästare är Micke Möller i en 
Melges 24, Lilly med gastarna Nicklas & Tobbe. På andra plats i sammandraget kom Jonas 
Larsson med gastar i en X37, Follow Me  och god trea blev Per Lindberg med gastar i en 
Express, Freja. Fortsatta diskussioner angående utveckling av HBS ungdomsverksamhet. 
 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 
Inget att rapportera. 
 

3.4    Rapport från hamnmästare 
 Båtplatskö: 205 st. 
 Genomgång av namn och platser i mastcontainer. Många gamla master liggandes. 
 Se över regler för hantering av vaggor och stöttor inför torr/sjö sättningar. 
 Göra gångbryggan bredare längs slipen. 
 Anmärkningar efter Brandinspektion skall åtgärdas. 
 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen kommer att göras. 

 
4. Rapport från miljösektionen 

Inget att rapportera. 
 

5. Klubbhuset 
Inget att rapportera 

 
6. Kommunens hotellplaner 

HBS skickade in en skrivelse den 25 september till Kommunen, den beskriver bland annat vilka  
förutsättningar som krävs för en väl fungerande hamn. 
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7. Båttvätt 
Underlag skall tas fram för slutredovisning till Länsstyrelsen. 

 
8. Ställplats 

Säsongen är slut och nu återstår återställning samt att titta på erfarenheter tillsammans med 
Roddarna inför nästa säsong. 

 
9. Ej betalda båtplatsavgifter 

Arbete pågår med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift 
 
10. Dokumenthantering 

Arbetsgruppen har pausat tillsvidare på grund av Corona pandemin. 
 

11. Övrigt: 
Mötet diskuterade förslag på en utbyggnad av sjömackens bensintankar. Beslut togs på att lägga 
förslag vilande tillsvidare. Paul Elgström som är sammanhållande för HBS säkerhets kommitté 
kommer att avgå, arbete startas upp för att hitta en ersättare. 
 

12. Material till hemsidan 
Mötesprotokoll och skrivelse till kommunen läggs ut på hemsidan. 
 

13. Nästa möte 
Tisdagen den 10 november  kl. 18:30 i klubbhuset. 
 

 Måndag 20 jan 
kl:18:30  

 Måndag 24 feb 
kl:18:30 

 Inställt Lördag 14 mars 
kl:13:00 (Årsmöte) 

 Inställt Måndag 
20 april kl:18:30 

 Inställt Måndag 
8 juni kl:18:30 

 Måndag 31 aug 
kl:18:30 

 Tisdag 6 okt 
kl:18:30 

 Tisdag 10 nov kl:18:30  Tisdag 15 dec 
kl:18:00 

  

 
14. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


