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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-06-08 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  André Nilsson  Lars-Ole Blandford  

Sven Erik Olsson Lars-Åke Rosenqvist Jan Malmberg  

 

Delvis: Margaretha Nilsson   Adjungerad: Olle Länsberg 

 

Ej närvarande: Inger Brantmark  

   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 170101-170608 gjordes. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Lars Ole rapporterade om pågående aktivitetsplanering tillsammans med LERSS. 

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Det har varit en bra start för tisdagsseglingarna rapporterade Lars Ole. 

Program för hela säsongen finns på HBS´s hemsida.  

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Inget att rapportera. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Kö till båtplatser: 130 platser. 

- Sjösättningar och mastlyft klara. 

- Den lilla telferkranen  som används för av/på-mastning har havererat, Olle tar fram rep. förslag.  

- Brygga D är helt färdigställd. 

- Ny elstolpe i innerhamn monterad. 

- Alla större båtplatser uthyrda, förutom 20 mindre platser som är lediga. 

- Pålning för att minska sjöhävning vid brygga A påbörjad. 

- Duscharna ombyggda, nu ingår duschmöjlighet i hamnavgiften.  

- Uppställningsplanen var städad och tömd till den 1juni. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade att vi fått in 10 båtar som är intresserade av kunna bli en av 10 klubbar 

som får en gratis proffssliputrustning om vi vill använda Hempels nya silikon botten färg. 
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Anmälan är inskickad till Båtunionen. Efter sommaren kommer Hempel till RÅÅ för att 

informera om deras silikonbottenfärg. 

 

6. Klubbhuset 

Olle, Sven Erik och Lars Åke har påbörjat arbetet med att se över underhållsbehovet för 

klubbhuset samt ta fram åtgärdsförslag. Åtgärder planeras klara innan höst/vinter. 

 

7. Masthuset 

Behandling av bygglovsansökan pågår hos kommunen. 

 

8. Inre hamnen 

Möte med HBS, kommunen och Länsstyrelsen kommer att ske den 9 juni i klubbhuset. 

Då ska man diskutera våra och kommunens ombyggnadsplaner för Inre hamnen med 

Länsstyrelsen. 

 

9. Punkter från årsmötet 

Kvarstående punkter: 

Bo och Jan kontaktar Höganäsbolaget för att höra om Malmbryggans fortsatta existens. 

Olle undersöker möjligheterna och hantering kring Swish vid betalning i hamnen. 

 

10. Övrigt 

Olle planerar för att måla pir-sponten vid hamninloppet. 

Det har kommit klagomål från båtägare att saltvatten stänker till båtplatser från den nya 

springvattenanläggningen vid kvickbadet. Vi tar upp frågan på nästa möte med kommunen.   

 

11. Material till hemsidan 

- Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

- Information och uppmaning angående säkrarare förtöjning.  

   

12. Nästa möte/mötesdatum 2017 

Onsdag 16 augusti  kl. 18:30 i klubbhuset 

 

1 Onsdag 16 aug 

kl:18:30 
2 Tisdag 10 okt 

kl:18:30 
3 Tisdag 14 nov 

kl:18:30 
4 Torsdag 14 dec 

kl:18:00 
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13. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
sekreterare     Ordförande 


