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Protokoll  
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2015-03-14 i HBS klubbhus 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
 
Ordförande Bo Lingebrant hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1. Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning. 
 
2. Den utsända dagordningen godkändes. 
 
3. Bo Lingebrant utsågs till mötesordförande och André Nilsson till mötessekreterare. 
 
4. Som justeringsmän utsågs Bo Brantmark och Christian Lassen . 
 
5. Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 

2014. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa 
handlingar för påseende. 
Mötet godkände såväl årsredovisning med investeringsfond som verksamhetsberättelse. 

 
6. Revisionsberättelsen 2014 godkändes. 
 
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
8. Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2015. 

 
9. Årsmötet beslutade att höja avgifterna för båtplats och vinteruppställning 

med 2% för 2016. 
 

10. Årsmötet beslutade om nya årsavgifter för 2016. 
 
Enskild medlem: 310:-  
Stödmedlem (pensionär samt ungdom < 21 år utan båtplats): 155:-. 

 
 
11. Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2015 framlades. 
 

Årsmötet valde följande sammansättning: 
 
Ordförande  omval 1 år  Bo Lingebrant 
Ledamot  omval 2 år  André Nilsson 
Ledamot  omval 2 år  Inger Brantmark 
Ledamot  nyval 2 år  Jan Malmberg 
Suppleant  omval 1år  Margaretha Nilsson 
Klubbrevisor  omval 1 år  Lennart Johansson 
Klubbrevisorsuppleant nyval 1 år  Anders Månsson 
 
Övriga styrelseledamöter är: 
Sven-Erik Olsson, Lars-Åke Rosenqvist, Lars-Ole Blandford  
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Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år: 
Leif Rosenborg (sammankallande)  
Göran Emanuelsson  
Olle Länsberg (adjungerad) 
 
 

12. Beslut om kostnadsersättning till ordförande, kassör och sekreterare. 
 
Årsmötet beslutade om en kostnadsersättning om 800:- per år och post för 
ordförande, sekreterare och kassör. 
 
 

13. Bo Lingebrant informerade om kommunkontakter under 2014 och 2015. 
 
Samarbetet med kommunen i samband med upphandling och montering av den nya 
A-brygga har varit mycket bra. Vi har haft fortsatta diskussioner angående vårt 
behov av förvaring av master/masthus. Bo L. informerade om ett förslag på 
finansiering av masthus. HBS kommer att ha fortsatta kontakter med kommunen 
under 2015 för att ta fram en långsiktig lösning med vinteruppställning och masthus 
i närhet till hamnen. 
 
 

14. Information om sjömacken. 
 
Bo Lingebrant informerade att tankarna är rengjorda, inspekterade och att vi har fått 
drifttillstånd för 2015. Ny sjömack, en containerlösning med inbyggda befintliga 
tankar och en ny pumpstation som uppfyller gällande krav planeras vara klar till 
säsongen 2016. Bygglovsansökan är inlämnad. 

 
 
15. Miljöfrågor 

 
Bo Lingebrant informerade bland annat om tömning av septiktankar och att 
miljöhantering kommer att framgå i HBS Miljö/Avfallsplan. 
 
 

16. Information om att styrelsen kommer att arbeta för att fördela båtplatser varje säsong 
för att bättre uppfylla följande: 
 
a,  Rätt båt på rätt plats, med hänsyn till storlek, skaderisk etc. 
b,  Likadana eller liknande båtar nära varandra 
c,  Aktiva båtar (tex tisdagsseglare) centralt och nära varandra 
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17. Övrigt 
Lars Ole Blandford informerad om att man ska införa båtpersonliga handikapp på 
tisdagsseglingarna. Ett planeringsmöte är bokat till den 7 april. 
Han nämnde även att vi arbetar tillsammans med Lerbergets Segelsällskap för att hitta 
en ersättare för Magnus Gustavsson och lösning till vår Ungdomsverksamhet. 
 
Mötet diskuterade nerskräpningen och hantering runt Miljöstationen  
Styrelsen kommer att bereda frågan under året. 
 
Magnus Gustavsson (ungdomsansvarig) och Rune Nyberg (klubbrevisor) avtackades. 

 
 
 
18. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

avslutat 
 

 
Antalet mötesdeltagare uppgick till 45 st. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
André Nilsson    Bo Brantmark  
sekreterare      

 
 
 
Bo Lingebrant    Christian Lassen  
ordförande 


