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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-03-05 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford 

Adjungerad: Olle Länsberg  Tobias Bolin 

Ej närvarande: Margaretha Nilsson    

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna och vår nya hamnmästare Tobias Bolin välkomna samt 

förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 170101-171231 gjordes. 

Vi gick även igenom klubbverksamhetens ekonomi för januari och februari 2018. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Inget  att rapportera.  

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Lars Ole har börjat planera för kommande tisdagsseglingarna 2018. 

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Inget att rapportera. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Kö till båtplatser: 135 platser. 

- Båtplatsfördelning pågår. 

- Olle har påbörjat överlämningen till Tobias. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Bo L informerade att  HBS fått en slipmaskin och dammsugare kostnadsfritt vid byte till 

Siliconbottenfärg före segling säsongen 2018. För att slippa betala för dammsugaren  kräver SBU 

att minst 5 båtar byter till silikonbottenfärg denna säsongen. Jan M. kommer att kontakta 

intresserade för att planera Siliconbottenfärg åtgärder inför säsongen 2018.   

 

Mötet diskuterade några alternativ på elmätare för båtägare som använder större elförbrukare som 

värmare och luftavfuktare under vintersäsongen. För att spara el och få betalt för all förbrukning 

för uppvärmning under vintertid togs beslut att införskaffa ett antal blå landströmkablar med 

elmätare. Endast dessa kommer att få användas för långvarig användning till utrustning i båten 

och en hyra alternativt deponi kommer att tas ut för detta. Det diskuterades också straffavgifter 

om man använder annan kabel för t.ex. uppvärmning av båten.    
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Olle och Tobias tar fram pris på 10-20 st. landströmskablar med inbyggd mätare innan årsmötet. 

  

6. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

7. Masthuset 

HBS har skickat in en överklagande på Länsstyrelsens upphävande av bygglovet efter Roddarnas 

överklagande till Länsstyrelsen. 

Huvudmotivet till upphävandet var inte Roddarnas motivering utan att det inte fanns ett formellt 

planuppdrag från kommunen för fastigheten. Sedan detta upphävande gjordes av Länsstyrelsen 

har Kommunstyrelsen tagit beslut i ärendet vilket användes som huvudmotiv för HBS 

överklagande till högre instans. 

 

8. Sjö/torr sättningsvagn 
Arbetsgruppen rapporterade om sitt pågående arbete. Kranen kan inte uppgraderas från dagens 

lyftkapacitet på 10 ton till 13-15 ton utan en ombyggand/förstärkning. Arbetsgruppen tar fram 

förslag och en kostnad på förstärkning av kranen samt fortsätter med offertarbetet på lämplig 

Sjö/torrsättningsvagn. 

 

9. Årsmötet 

Genomgång av kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag gjordes inför 

årsmötet den 17 mars. Presentationsunderlag för utfall 2017 och budgetförslag 2018 

uppdaterastas inför årsmötet. 

 

10. Övrigt 

- Inga övriga frågor noterades. 

 

11. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

12. Nästa möte/mötesdatum 2018 

 

Lördagen den 17 mars efter årsmötet ca 14:30 i klubbhuset. 

 
1 Tisdag 7 febr 

kl:18:30  
2 Måndag 5 mars  

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 
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13. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


