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Protokoll  

fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2018-03-17 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 Leif Rosenborg och Bo Brantmark. 

 

5. Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 

2017. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa 

handlingar för påseende. Inger Brantmark presenterade årsredovisningen.  

Mötet godkände årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017. 

 

6. Revisionsberättelsen 2017 godkändes.  

 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

8. Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2018. 

 

9. Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgiften med 3% för 2019 eftersom den 

beslutade höjningen för 2018 har uteblivit. Vinteruppställningsavgiften höjs med 

2% för 2019. Styrelsen kommer även att se över övriga avgifter inför säsongen. 

 

10. Årsmötet beslutade om nya årsavgifter för 2019. 

Enskild medlem: 325:- 

Stödmedlem (pensionär samt ungdom < 21 år utan båtplats): 165:-. 

 

11. Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018 framlades. 

 

Årsmötet valde följande sammansättning: 

 

Ordförande  omval 1 år  Bo Lingebrant 

Ledamot  omval 2 år  Sven Erik Olsson 

Ledamot  omval 2 år  Lars-Åke Rosenqvist 

Ledamot  omval 2 år  Lars-Ole Blandford 

Suppleant  omval 1år  Margaretha Nilsson 

Klubbrevisor  omval 1 år  Lennart Johansson 

Klubbrevisorsuppleant nyval 1 år  Lars Holger Zerman 

 

 

Övriga styrelseledamöter är: 

Inger Brantmark , André Nilsson, Jan Malmberg 
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Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år: 

Leif Rosenborg (sammankallande)  

Göran Emanuelsson  

Tobias Bolin (adjungerad) 

 

 

12. Miljöfrågor. 

Jan Malmberg informerade om Klimat och Miljö för båtägare i HBS. 

I Helsingborg har man installerat en båtbottentvätt som är placerad i norra hamnen 

även på Råå finns numera båtbottentvätt. HBS har startat upp ett projekt med en 

silikonbottenfärg ”Silic One” från Hempel, läs mer på HBS hemsida under blogg. 

Kontakta Jan Malmberg om ni vill vara med i projektet som HBS driver tillsammans 

med Båtunionen och Hempel.  

Bo Lingebrant informerade att HBS kommer att införskaffa elkablar med inbyggda 

elmätare som ska användas av större elförbrukare under nästa vintersäsong. 

Mer information om användning och avgifter kommer att delges under sommaren.  

 

13. Ungdoms- och tisdagsverksamheten. 

Lars Ole Blandford informerade om ungdomsverksamheten och det goda 

sammarbetet med Lerbergets Segelsällskap (LerSS). Därefter redogjorde han för 

Tisdagsseglingar och tackade alla som har hjälpt till seglingsledning, resultat-

beräkningar, bilder samt att få allt publicerat på vår hemsida under hela säsongen. 

Årets klubbmästare blev Rolf Nilsson med besättning i Amaranda (Express). 

 

14. Information om kommunkontakter. 

HBS har haft ett flertal kontakter med kommunen under 2017 och första kvartalet 

2018. Ärende som har behandlats är nytt masthus, vågbrytare vid A-bryggan, 

internet uppkoppling i hamnen, ny kaj och visions planer för inrehamnen. 

 

15. Information om nytt masthus. 

Bo Lingebrant redogjorde för våra planerna. Bygglovshanteringen är försenad och 

byggstart under denna säsong är inte längre sannolikt eftersom Roddarna har 

överklagat bygglovet. HBS har skickat in en överklagande på Länsstyrelsens 

upphävande av bygglovet efter Roddarnas överklagande till Länsstyrelsen. 

 

16. Information om inre hamnen. 

Bo Lingebrant presenterade Jan Malmbergs skiss på utvidgad, djupare och 

förbättrad innerhamn. Med denna ombyggnad kommer det att finnas plats för 

skolskeppet Valkyrien, större gästbåtar, plats för vårt masthus, mindre bodar som 

kan användas till försäljning av lättare tilltugg m.m. Beslut togs på att presentera 

skissen för kommunen inför deras arbete med ny detaljplan.   

 

17. Information om sjö- och torrsättningsvagn.    

Bo Lingebrant informerade om att HBS har ett kommande behov av ny vagn. 

Styrelsen har startat upp en arbetsgrupp som ska ta in offerter på ny vagn med större 

lyftkapacitet (13-15 ton) och samtidigt undersöka om vi kan uppgradera alternativt 

bygga om vår fasta kran till samma lyftkapacitet.  
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18. Information om båtskada som belyser försäkringsrutiner. 

Bo Lingebrant redogjorde för en mindre skada på en båt som uppkom i samband med 

sjö- och torrsättning med HBS vagn. Denna skada har blivit en försäkringsfråga och 

tvist mellan båtägaren och HBS. Frågan gäller vilken försäkring med tillhörande 

självrisk som ska ta ärendet och vad som gäller när sjö- och torrsättning sker med vår 

vagn. HBS återkommer när utredningen är klarställd.  

 

19. Övrigt. 

Styrelsen föreslog att medlemskap ska vara obligatorisk för alla båtplatsinnehavare. 

Mötet tillstyrkte förslag på en stadgeändring till nästa årsmöte.  

 

Några övriga frågor diskuterades, WiFi täckning i hamnen, betalning med Swish, 

fler papperkorgar i hamnområdet och skyltning till tvättstugan. Styrelsen kommer 

att utreda frågorna. 

 

Avgående hamnmästare Olle Länsberg och klubbrevisorsuppleant Anders Månsson 

avtackades. HBS presenterande och välkomnade vår nya hamnmästare Tobias Bolin 

som tillträde den 1 mars. 

 

 

20. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

avslutat . 

 

 

Antalet mötesdeltagare uppgick till 40 st. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Leif Rosenborg 
sekreterare      

 

 

 

Bo Lingebrant    Bo Brantmark  
ordförande 


