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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-04-26 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Lars-Åke Rosenqvist André Nilsson  
Kerstin Andersson Jan Malmberg   Mikael Knutsson Lars Ole Blandford 
Jonas Larsson 
  
Adjungerad: Tobias Bolin   
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade det digitala Teams 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  
Kölbåt- Lars Ole B. rapporterade att program och seglingsförskrifter är klara. Kommer att 
skickas ut under vecka 17 och läggas ut på hemsidan. 
 
Ungdoms- Mikael K redogjorde för fortsatta planer att bilda en kommitté bestående av någon 
från styrelsen, vuxen och framförallt ungdomar för att aktivera ungdomar till hösten. André N 
bokar klubbhuset måndagar from 6 september kl 16:00-21:00 till och med maj 2022. 
Ett startmöte planeras i september för att bilda en ungdomskommitté.  
 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 
Inget att rapportera. 
 

3.4    Rapport från hamnmästare 
 Båtplatskö: 170 st. 
 Sjösättningar pågår. 
 Uppdatering av vatten på brygga B och E klart. 
 Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga B och E. 
 Göra gångbryggan bredare längs slipen. 
 Översyn av uppgifter på HBS hemsidan. 
 Anmärkningar efter Brandinspektion skall åtgärdas. 
 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen kommer att göras. 
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4. Rapport från miljösektionen 
Jan M rapporterade om att han gärna delar med sig av sina erfarenheter av Siliconbaserad/giftfri 
bottenfärg och att utbudet av elmotorer för fritidsbåtar har ökat. 
 

5. Klubbhuset 
Inget att rapportera. 

 
6. Kommunens planarbete 

Ett möte är inplanerat med kommunen den 27 april där HBS ska presentera sina behov för 
hamnverksamheten inför kommande planarbetet för Höganäs Småbåtshamn inklusive, särskilt 
dess hamnplan och inre hamnen. 
 

7. Ej betalda båtplatsavgifter 
Fortsatt arbete med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift. 

 
8. Årsmöte 

Årsmötesprotokoll finns nu på hemsidan. 
 

9. Övrigt: 
Planering av ställplatser för husbilar pågår med roddarna, likt föregående år. 
HBS kommer att skicka ut en inbjudan till ett digitalt föredrag om långsegling ”18 000 sjömil 
med Nausica” den 5 maj 18.00.  
På förekommen anledning kommer vi att tydliggöra och skylta med regler för nyttjande av vår 
miljöstation.  
 

10. Material till hemsidan 
Mötesprotokoll, seglingsprogram med banor och föreskrifter läggs ut på hemsidan. 
 

11. Nästa möte 
Måndag den 14 juni kl. 18:30 digitalt möte, Teams kallelse skickas ut.  
 
 

12.  Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


