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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2022-04-26 
   
Närvarande: Bo Lingebrant   Inger Brantmark   André Nilsson   Jan Malmberg   Lars-Åke Rosenqvist 

 Jonas Larsson   Kerstin Andersson   Lars Ole Blandford 

 

Adjungerade: 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. Kommunens hamnplan, skrivelse och strategi 

Genomgång av skrivelsen med bilagor till kommunen gjordes. I skrivelsen som ska skickas in 

innan den 8 maj framgår det att vi inte godkänner kommunens planförslag. 

Fortsatt strategi diskuterades. 

 

4. Klubbverksamhet 

 

4.1 Ekonomi  

En genomgång av räkenskaperna för perioden 2022-01-01 till 2022-04-26 gjordes.  

Inga avvikelser att notera. 

 

4.2 Rapport från seglingssektionen  

Lars Ole Blandford informerade om kommande tisdagsseglingar med planerad start tisdag 3/5. 

Program kommer att läggas ut på hemsidan under vecka 17 första segling 

 

4.3    Rapport från ungdomssektionen 

Seglingsaktiviteterna startade måndagen den 25/4 med ett 17-tal ungdomar som har längtat att 

få komma ut på havet. Nu blir mer utomhus aktiviteter på måndagar framöver.  

 

4.4    Rapport från hamnmästare 

• Båtplatskö: ca 190 st. 

• Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar på brygga E, återstår bara inkoppling. 

• Översyn av förtöjningsringar samt förtöjningsstolpar pågår, piren åtgärdad. 

• Protokoll skall färdigställas efter översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i 

hamnen. 

 

5 Rapport från miljösektionen 

Jan M rapporterade om att han har tillverkad en borsttvätt som han erbjuder sig att demonstrera 

för intresserade. 
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6 Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

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

 

8 Dokumenthantering 

Återstår att samla, organisera och arkivera viktiga HBS dokument i kassaskåpet. André N kallar 

arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe). Nytt försök efter pandemi paus. 

 

9 Revidering sjömack 

Bo L. rapporterade status förframtaget underlag, beslut togs på att vänta med installation av 

ytterligare en bränsletank till efter säsongen 2022. Arbetsgruppen (Lars Åke, Tobbe, Jan och 

André) fortsätter arbetet med att färdigställa underlag. 

 

10 Övrigt 

HBS har erbjudit en hyrplats till företaget Point 65 för att ställa upp en KAYAKOMAT med plats 

för 12 kajaker eller SUP-brädor som allmänheten kan hyra och få användning till digitalt. 

En obemannad kajakuthyrningsstation. Ett avtal kommer att upprättas och kommunen är 

informerad. 

 

 

11 Material till hemsidan 

Mötesprotokoll, tisdagsseglingar och skrivelser med bilagor läggs ut på hemsidan. 

 

12 Nästa möte 

Onsdagen den 1 juni kl. 18:30 i Klubbhuset.  

 

Planerade styrelsemöten 2022: 

 
1 Onsdag 26 jan 

kl:18:30  
2 Tisdag 1 mars 

kl:18:30 
3 Lördag 26 mars 

kl:13:00 (Årsmöte) 
4 Tisdag 26 april 

kl:18:30 
5 Onsdag 1 juni 

kl:18:30 

6 Onsdag 10 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 11 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 8 nov 

kl:18:30 
9 Tisdag 6 dec 

kl:18:00 
10  

 
13 Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


