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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2022-10-11 
   
Närvarande: Bo Lingebrant   Inger Brantmark   André Nilsson   Jan Malmberg   Lars-Åke Rosenqvist 

 Kerstin Andersson   Lars Ole Blandford   

 

Adjungerade: Tobias Bolin   Delvis under punkt 5: .Maggan Nilsson  

  

 

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 räkenskaperna för perioden 2022-01-01 till 2022-10-10 gjordes.  

Inga avvikelser att notera. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Lars Ole B informerade att tisdagsseglingarna avslutades med Hamnaköret den 17 september. 

Lilly, Melges 24 med Micke Möller och gastar blev klubbmästare 2022. 

 

3.3 Rapport från ungdomssektionen 

Ungdomssektionen informerade att ungdomarna fortsätter att träffas i klubbhuset under hösten 

och vintern. Fortsatt arbete med att ta fram en beställning på ny Jollebod. 

 

3.4 Rapport från hamnmästare 

• Båtplatskö: ca 255 st. 

• Översyn av förtöjningsringar samt förtöjningsstolpar pågår, brygga B återstår. 

• Torrsättning pågår. 

 

4 Rapport från miljösektionen 

Inget att rapportera. 

 

5 Klubbhuset 

Vi har införskaffat ny dammsugare och städutrustning och städning av klubbhus kommer 

framöver att utföras av vår städpersonal. Maggan fortsätter att ansvara för köksutrustningen i 

klubbhuset. Kerstin tar fram ett planförslag på ett nytt kök. 

 

6 Kommunens planarbete  

Styrelsen diskuterade senaste händelserna i arbetet för hotellbyggnation på hamnområdet.   

 

7 Ej betalda avgifter 
Ärendet är nu avslutat. 
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8 Dokumenthantering 

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

arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe) efter segelsäsongen. 

 

9 Årsmötespunkter 

Återstående frågor att behandla: 

- Vi borde måla nocken på södra piren vit inför sommaren, måla på en grön markering. 

(finns redan röda på babords sida) En skylt Välkommen till Höganäs; eller liknande. 

Hamnmästaren utreder möjligheter och tar kontakt med kommunen. 

- Betalning av elförbrukning och elsäkerhet 

Hamnmästaren utreder möjligheter, skyltning på elstolpar kom fram som ett förslag. 

- Buller nivå i hamnen 

Bevakar och studerar bullerkällor under säsongen. 

Problemet med buller har upplevts som mindre störande denna säsong. Frågan hanterad. 

 

10 Sjömack 

Länsstyrelsen ställde sig positiv till vår inskickade ansökan om klimatklivet som är ett bidrag för 

att främja HVO diesel. Ansökan skickas nu vidare till naturvårdsverket. 

 

11 Övrigt 

Vi diskuterade tidigare framtaget förslag på förändring av uteplatsen framför klubbhuset. 

Jan M. utreder vidare hur man skulle kunna genomföra förslaget. 

 

12 Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på BAS. 

 

13 Nästa möte 

Tisdag den 8 nov kl. 18:30 i Klubbhuset.  

 

Resterande planerade styrelsemöten 2022: 

1 Tisdag 11 okt 

kl:18:30 
2 Tisdag 8 nov 

kl:18:30 
3 Torsdag 8 dec 

kl:18:00 

 
14 Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


