
 

 1/2 

Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-12-14 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Lars-Ole Blandford Inger Brantmark Margaretha Nilsson 

Sven Erik Olsson Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

 

Adjungerad: Olle Länsberg 

 

Ej närvarande: André Nilsson    

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Rapport från hamnmästaren 

Olle rapporterade om mötet med kommunen. Från säker källa på Höganäsbolaget har HBS fått 

veta att Höganäs AB planerar att renovera Malmbryggan. Eventuellt kommer man att täcka ner 

till botten med sten (ny pir?).  

 

Arbetsgruppen för Sjö/torr sättningsvagn har tagit fram några förslag på ny vagn som 

presenterades på mötet. Nuvarande vagn är nämligen utsliten och då passar vi på att se om kranen 

kan klara tyngre båtar och självklart ska även ny vagn klara de flesta båtarna i hamnen.  Parallellt 

med detta håller vi kontakt med kommunen så att eventuellt ny vinteruppställningsplats även 

klaras med nytt upptagningssystem. 

 

4. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade från en artikel i Båtliv nr 6 2017 gällande ett fall i Domstens hamn som rör 

tvättning av båtbottnar.  

 

5. Klubbhuset 

Maggan ska förtydliga regler avseende åldergräns i uthyresavtalet, klart till 2018. 

 

6. Masthuset 

Inget nytt att rapportera. 

 

7. Tisdagsträffar 

Vi planerar för några föredrag i början på nästa år 2018: 

 

 Vad gör kustbevakningen tisdagen den 9 januari kl. 19-21 (Inbjudan klar) 

 

 Hempel silikonbottenfärg tisdagen den 30 januari  (Inbjudan kommer) 

 

 Ytterligare en träff planeras i februari/mars (Inbjudan kommer) 
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8. Övrigt 

Olle har varit på möte med Boatwasher Sweden som marknadsför utrustning för tvättning av 

båtbotten. 

 

9. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

 

10. Förslag på nästa års möten 

Förslag på mötesdatum för styrelsemöten under 2018: 

 
1 Tisdag 23 jan 

kl:18:30  
2 Tisdag 27 feb 

kl:18:30 
3 Lördag 17 mars 

kl:13:00(Årsmöte) 
4 Tisdag 24 april 

kl:18:30 
5 Måndag 4 juni 

kl:18:30 

6 Onsdag 15 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 9 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 13 nov 

kl:18:30 
9 Torsdag 6 dec 

kl:18:00 
10  

 

 

11. Nästa möte 

Tisdag 23 januari  kl. 18:30 i klubbhuset 

 

 

12. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Margaretha Nilsson   Bo Lingebrant 
sekreterare     Ordförande 


