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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-06-04 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford Margaretha Nilsson 

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

Ej närvarande: -  
  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna  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 180101-180602 gjordes. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Lars-Ole informerade om ungdomsverksamheten, sommarens jolleskolor i Lerberget och 

Nyhamn är fulltecknade.  

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Tisdagsseglingar har startat med rekorduppslutning med ett start fält på 12-15 båtar.   

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Coronetklubben planerar för en träff i Höganäs hamn den 14-15 juli. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Kö till båtplatser: 136 platser. 

- Båtplatsfördelning pågår fortfarande och det är i nuläget oklart hur många som kommer att vara 

lediga efter färdigställandet. 

- Ny servicemotorbåt inköpt. 

- Behov av fler rälsjärn till förtöjningsstolpar, Tobbe tar fram förslag på leverantör. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade om sina första erfarenheter med den nya Siliconbottenfärgen, båten går lätt i 

vattnet och med betydligt lägre varvtal vid motorgång med samma fart som tidigare.    

 

6. Klubbhuset 

Vi ska ta fram förslag på nytt låssystem till klubbhuset. Brädorna till kommande fasadrenovering 
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är målade. 

 

 

7. Masthuset 

Tyvärr får vi inget bygglov på nytt masthus eftersom Mark och Miljödomstolen inte godkände 

vår överklagan. En översyn av befintlig mastuppläggning kommer att göras för att se om vi kan 

göra förbättringar och enklare för master som idag ligger på gräsplanen.  

 

8. Sjö/torr sättningsvagn 

Diskussion fördes om olika lösningsalternativ och ovissheten om uppställningsplatser i framtiden.  

Arbetsgruppen träffas måndagen den 11 juni kl. 18:30 i klubbhuset för fortsatt arbete. 

 

9. Dämpning brygga A 

Kvarstående punkt. Vi saknar fortfarande pålar, Tobbe tar kontakt med leverantören.  

 

10. Övrigt 

Genomgång av inkomma mail från båtägare angående förslag på åtgärder och synpunkter på 

trivseln i hamnen. Bo L. kommer att bjuda in till möte för att gemensamt diskutera synpunkterna 

istället för mail korrespondens. De nya dataskyddsreglerna, GDPR, diskuterades och det 

konstaterades att vi uppfyller de krav som ställs på oss. Vi kommer att delta i kurs som anornas 

av SBU angående detta.   

 

11. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

12. Nästa möte/mötesdatum 2018 

 

Onsdagen den 15 augusti kl. 18:30 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 


