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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2022-03-01 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Lars Ole Blandford 

Kerstin Andersson Jan Malmberg  Jonas Larsson  

 

Ej närvarande: André Nilsson, Lars-Åke Rosenqvist, Mikael Knutsson 

  

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 föregående års räkenskaper gjordes. Inga avvikelser att notera.  

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Inget att rapportera. 

 

3.3    Rapport från ungdomssektionen 

Inget att rapportera. 

 

3.4    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera.   

 

3.5    Rapport från hamnmästare 

• Båtplatskö: 210 st. 

• Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga E. 

• Fortsatt översyn av uppgifter på HBS hemsidan. 

• Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen pågår. 

• Friktionshöjande åtgärd på landgångar till pontonbryggor skall installeras. 

• Översyn av förtöjningsringar på brygga B skall genomföras. 

 

4. Rapport från miljösektionen 

• ”Miljöpolicy” gicks igenom och reviderades. Ny miljöpolicy redovisas på årsmötet. 

• ”Miljökrav i Höganäs Småbåtshamn” gicks igenom och reviderades. Ny version redovisas 

på årsmötet. 

• ”Hamnordning för HBS hamn” gicks igenom och reviderades. Ny version redovisas på 

årsmötet. 

• ”Båtplatskontrakt” gicks igenom och reviderades. Ny version redovisas på årsmötet. 
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Bo informerade om SBU:s miljökonferens gällande: 

- Miljövänliga bränslen 

- Ny miljövänlig bottenfärg 

- Avfallsplan som skall godkännas kommun (kommer i framtiden) 

 

Jan läste upp förslag på skrivelse till SBU gällande information om konsekvenser för båtmotorer 

och användning av HVO100. 

 

 

5. Klubbhuset 

Beslut på att jobba vidare på Jans förslag på utformning av plats framför klubbhus. 

 

6. Kommunens planarbete 

Informerade och diskuterade om kommunens planarbete.   

 

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

 

8. Dokumenthantering 

Inget nytt att rapportera. Återstår att samla, organisera och arkivera viktiga HBS-dokument. 

André kallar arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe). Pausat pga pandemin 

 

9. Revidering sjömack 

Pga världsläget avvaktas möjligheten att även kunna tanka HVO100. Förberedelser skall dock 

möjliggöra denna konvertering i framtiden. Behov/önskemål om utvidgad volym bensin. 

Komplettering med ytterligare en 3000 liters tank. Dokumentation över befintlig station skall 

uppdateras. 

 

10. Årsmöte 

• Datum 26/3 13:00 

• Kallelse ok. 

 

 

11. Avgifter båttvätt 

För båtar i hamnen är kostnaden för en tvätt 30 kr/påbörjad meter. 

För båtar ej hörande till hamnen är kostnaden 50 kr/påbörjad meter. 

 

 

12. Övrigt 

 

 

13. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 
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14. Nästa möte 

Årsmöte 26/3 13:00 i Klubbhuset.  

Styrelsemöte 19/4 18:30 i Klubbhuset 

 
15.  Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Jonas Larsson    Bo Lingebrant 
V. sekreterare    Ordförande 


