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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-04-23 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  André Nilsson  Sven Erik Olsson Inger Brantmark 

Lars-Åke Rosenqvist Lars-Ole Blandford Jonas Larsson  Mikael Knutsson 

 

 
Adjungerad: Tobias Bolin   Ej närvarande: Jan Malmberg  

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2019-02-26 och 2019-03-24 lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi gjordes. Inga noterbara avvikelser. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen (kölbåt/ungdom) 

Lars Ole har skickat ut program, seglingsföreskrifter och banor för tisdagsseglingarna 2019. 

Information ligger även ute på hemsidan. HBS tillsammans med Lerbergets Segelsällskap 

planerar att genomföra jolleseglingar till sommaren. 

 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Arrangören för Poker run 2019 kontaktas, för att kunna förbereda och erbjuda plats om 

Höganäs hamn blir aktuellt i årets upplaga.  

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Anpassning till bredare båtplatser i ”svängen” på stenpiren är klart. 

 Båtplatsfördelning är i slutfasen. 

 Uppdaterad båtplatskö: 93 

 Jollebryggan på plats. 

4. Rapport från miljösektionen. 

Jan M har blivit invald i styrelsen för Skånes Båtförbund som miljöansvarig. Han är även 

ansvarig för rapportering och havstulpanvarning i hamnen tillsammans med Skånes Båtförbund. 

5. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 
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6. Avgifter 2019 

Avgifterna för 2019 är klarställda tillsvidare. 

 

7. Båttvättutrustning 

Tillsammans med Länsstyrelsen och Höganäs Kommun har HBS investerat i en modern 

båtbottentvätt. Denna kommer att placeras intill brygga A på södersidan längst ut. 

Installation planeras att vara klar till midsommar. 

 

8. Ställplats 

Placering av eluttag, skyltar och infoblad klarställdes för husbilsställplatsen. 

En info karta för närområdet kommer att tas fram. 

 

9. Internet i hamnen 

Internet är nu installerat, tester pågår en tid framöver tills alla båtar är sjösatta. 

 

10. Nytt låssystem  

Låssystemet är installerat, bom återstår att montera. Låsbrickor (taggar) är beställda när dessa är 

levererade görs ett informations utskick via mail. 

 

11. Ej betalda båtplatsavgifter 

Arbete och rättsliga åtgärder fortgår. 

 

12. Övrigt 

- 

 

13. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

14. Nästa möte 

Måndagen den 3 juni 18:30 i klubbhuset. 

 

Datum för styrelsemöten under 2019: 

 
1 Måndag 21 jan 

kl:18:30  
2 Tisdag 26 feb 

kl:18:30 
3 Söndag 24 mars 

kl:13:00 (Årsmöte) 
4 Tisdag 23 april 

kl:18:30 
5 Måndag 3 juni 

kl:18:30 

6 Måndag 12 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 8 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 12 nov 

kl:18:30 
9 Torsdag 5 dec 

kl:18:00 
10  

 

 

15. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
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André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


