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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-10-08 
   
Närvarande:   

Bo Lingebrant  Inger Brantmark  Jan Malmberg 

Sven Erik Olsson  Lars-Åke Rosenqvist Lars-Ole Blandford 

Jonas Larsson  

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2019-08-19 lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi för perioden 2019-01-01 till 2019-10-07 

gjordes. God ordning i ekonomin. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen (kölbåt/ungdom) 

Säsongen avslutad. Hamnaköret inställt pga hårda vindar. Något lägre deltagande i år jämfört 

med föregående säsong. 

Inget nytt från ungdomsverksamheten. 

  

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera. 

 

3.4    Rapport från hamnmästare 

 Upptagning i full gång. 

 Nya vagnen driftsatt. Fungerar bra. Lyfter med kran till ny vagn. 

 Nya vattenutkastare och belysning på hamnplan installerade. 

 Nya staket runt hamnplan byggda. 

 Nya vinschar till manuella kranen beställda. 

 Båtplatskö: 140 st. 

 Behov av genomgång av namn i mastcontainer. Många gamla master liggandes.  

 Behov att se över förvaring av bassäng till tvätt. 

 Behov av regler för var olika master, beroende på längd, skall förvaras i ställen. 

 En ny stolpe vid tvätten knäcktes i senaste stormen. 

 Elskåpen på brygga B ska bytas samt tre elskåp på asfaltsplanen. 

 Räddningstjänsten har besökt hamnen för inspektion. Fåtal punkter för åtgärd. 

 Uppdatering av betalautomat (Beas) behöver göras.   

 Grusvägarna på gräsplanen kommer att underhållsrepareras. 
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4. Rapport från miljösektionen. 

Inget att rapportera.  

5. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

6. Båttvättutrustning 

Tvist med Boatwasher avseende bredd på båt som skall tvättas. En del av köpeskillingen har 

hållits inne för att eventuellt kunna finansiera en ombyggnad på egen hand. 

 

7. Ställplats 
Förbättringspunkter:  

- toaletter och duschar, 

- utrustning och rutin gällande toa-/gråvattentömning, 

- otillräcklig allmän info för gäster 

Överlag har det fungerat bra  under säsongen. Elförsörjning har fungerat tillfredställande. 

 

8. Ej betalda båtplatsavgifter 

Fortsatt arbete och rättsliga åtgärder för ytterligare en båt pågår. 

 

9. Sjömack 

Inget att rapportera. 

 

10. Övrigt 

Renovering av B-brygga (elstolpar etc). Överväg en besiktning av bryggan avseende virket för 

förtöjningsringar.  

 

11. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.  

 

12. Nästa möte 

Tisdagen den 12 november 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 19 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  

 

 

13. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Jonas Larsson    Bo Lingebrant 
Vice sekreterare     Ordförande 


