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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-08-16 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark André Nilsson  Lars-Åke Rosenqvist 
Kerstin Andersson Jan Malmberg  Mikael Knutsson Lars Ole Blandford 
 
Ej närvarande: Jonas Larsson  
  
Adjungerad: Tobias Bolin   
 
 
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, en orsaksutredning för ökade 
elkostnader under 2021 kommer att göras. 
 

3.2 Rapport från seglingssektionen  
Kölbåt-sektionen: Lars Ole B. rapporterade att tisdagseglingarna har startat efter sommar-
uppehållet med något färre deltagande båtar. Lördagen den 28/8 är det dags för det traditionella 
Spätteracet till Gilleleje. 
 
Ungdomssektionen: Mikael K. rapporterade om idéer inför kommande startträff i klubbhuset 
måndagen den 6 september. Styrelsen gav ungdomssektion i uppdrag att hitta lämplig båttyp 
för kommande verksamhet. Efter mötet hölls ett Teams-möte torsdagen den 19/8 där vi 
beslutade efter diskussion om organisation, engagemang att fullfölja satsningen med att starta 
upp en ungdomssektion och inköp av 2 st. begagnade Topaz båtar med tillbehör för ett takpris 
på 70 000:- På mötet var 5 röster för, kanske 6 samt en rekommendation från Tobbe. 
 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 
Alla motorbåtsägare är välkomna att segla med till Gilleleje när Spätteracet seglas på lördag 
den 28/8.  
 

3.4    Rapport från hamnmästare 
 Båtplatskö: 243 st. 
 Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga och E. 
 Ny terminal är beställd till bränslestationen. 
 Fortsatt översyn av uppgifter på HBS hemsidan. 
 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen kommer att göras. 
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4. Rapport från miljösektionen 
En arbetsgrupp med Jan M (sammankallande), Bo L. och Inger B. kommer se över ordningsregler 
och miljöhantering i hamnen. Fortsatt utredning om möjligheterna att använda miljödiesel 
HVO100 (Hydrogenated Vegetable Oil) i vår Sjömack, se punkt 10. 
 

5. Klubbhuset 
Stolpar för kätting runt masten framför klubbhuset behöver repareras. Behov finns att komplettera 
antal stolar och inköp av nya bord. Maggan tar fram förslag på inköp stolar och bord. 

 
6. Kommunens planarbete 

Inget nytt men fortsatt dialog är planerad med kommunen framöver.   
 
7. Ej betalda båtplatsavgifter 

Arbete med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift fortgår. 
 
8. Extra årsmöte 

Vi avvaktar extra årsmöte tillsvidare på grund av fortsatta restriktioner gällande covid 19. 
 

9. Dokumenthantering 
Återstart av arbetet med dokumenthantering André N kallar arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe) 

 
10. Revidering sjömack 

Bo L. kallar arbetsgruppen (Lars Åke, Tobbe, André och Jan) för att starta upp arbetet med 
revidering av sjömacken. 

 
11. Övrigt: 

Kerstin A. rapporterade om en lösning på kameraövervakning från Securitas, vi fortsätter att ta 
fram mer detaljer och lösningsförslag från fler leverantörer. Inger B. kommer att ta fram en 
förnyad hamninformations broschyr 
 

12. Material till hemsidan 
Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 
 

13. Nästa möte 
Onsdagen den 6 oktober kl. 18:30, i Klubbhuset.  
 

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


