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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2022-11-08 
   
Närvarande: Bo Lingebrant   Inger Brantmark   André Nilsson   Jan Malmberg   Kerstin Andersson 

 Lars Ole Blandford   Annika Knutsson   

 

Adjungerade: 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 räkenskaperna för perioden 2022-01-01 till 2022-11-08 gjordes.  

Inga avvikelser att notera. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Inget att rapportera. 

 

3.3 Rapport från ungdomssektionen 

Ungdomssektionen informerade att Lilla My, Marieholm MS 20 nu är på landbacken och 

översyn av motorn har påbörjats. Jollarna kommer göras klar för vinterförvaring. Inköp av 

förnyad HBS klädkollektion är påbörjad. Fortsatt arbete med att ta fram en beställning på en ny 

Jolle bod. 

 

3.4 Rapport från hamnmästare 

• Båtplatskö: ca 255 st. 

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

• Slutskede av Torrsättningen. 

 

4 Rapport från miljösektionen 

Inget att rapportera. 

 

5 Klubbhuset 

Klubbhuset ska inte hyras ut under perioden efter midsommar till sista augusti. Städfirman tar 

fram en checklista för städning efter uthyrning. Kerstin tar fram ett planförslag på ett nytt kök. 

 

6 Kommunens planarbete  

Styrelsen diskuterade senaste händelserna i arbetet för hotellbyggnation på hamnområdet.   
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7 Dokumenthantering 

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

arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe). 

 

8 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. 

Bo L. tar kontakt med kommunen. 

- Betalning av elförbrukning och elsäkerhet 

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

 

9 Sjömack 

Vi ska komplettera ansökan om klimatklivet som är ett bidrag för att främja HVO diesel med 

efterfrågat underlag från Miljövårdsverket.  

 

10 Uteplats 

Jan M. informerade om status och utreder vidare hur man skulle kunna genomföra förslaget. 

 

11 Övrigt 

Vi diskuterade kommande Tema kvällar till vintern, mer planering på kommande möte. 

 

12 Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på BAS. 

 

13 Nästa möte 

Torsdagen den 8 dec. kl. 18:00 i Klubbhuset, därefter jultallrik.  

 

 
14 Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


