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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-02-01 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Lars-Åke Rosenqvist André Nilsson  
Sven Erik Olsson Jan Malmberg  Lars-Ole Blandford Jonas Larsson  
Mikael Knutsson 
  
Adjungerad: Tobias Bolin   
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade det digitala Teams mötet öppnat. 
 
2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  
 

3 Klubbverksamhet 
 

3.1 Ekonomi  
En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi för 2020 gjordes, inga noterbara avvikelser 
inför bokslutet. 
 

3.2 Rapport från seglingssektionen  
Kölbåt- Lars Ole B. rapporterade att planering har startat upp inför säsongen. 
Ungdoms- Fortsatt diskussion angående lämplig båttyp för ungdomsverksamhet. Mikael K. 
undersöker möjligheterna för ett samarbete med segelsällskapen i Nyhamn och Lerberget.  
 

3.3    Rapport från motorbåtsektionen 
Inget att rapportera. 
 

3.4    Rapport från hamnmästare 
 Båtplatskö: 160 st. 
 Fördelning och byte av båtplatser pågår. 
 Se över regler för hantering av vaggor och stöttor inför torr/sjö sättningar. 
 Göra gångbryggan bredare längs slipen. 
 Anmärkningar efter Brandinspektion skall åtgärdas. 
 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen kommer att göras. 

 
4. Rapport från miljösektionen 

Inget att rapportera.  
 

5. Klubbhuset 
Inget att rapportera. 
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6. Kommunens hotellplaner 
Några representanter från HBS styrelse deltog i ett digitalt möte den 1 februari där Kommunen 
informerade om utveckling av Höganäs hamn och båtutställningsplatser. Kommunen har kommit 
överens med Höganäs AB om vinteruppställning på Cirkusplatsen. Kommunen kommer att bjuda 
in samtliga båtklubbsmedlemmar till ett digitalt info-möte den 23/2 där mer information till HBS 
och allmänheten kommer att presenteras.  

 
7. Båttvätt 

Bidrag har inkommit från Länsstyrelsen. Tvätten är upptagen på land för översyn. Beslut togs på  
att avgifterna för båttvätt under 2021 ska vara samma som 2020. 

 
8. Ställplats 

Inget att rapportera. 
 
9. Ej betalda båtplatsavgifter 

Vi är i slutfasen med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift. 
 
10. Årsmöte 

Planering för att hålla ett digitalt årsmöte. 
 

11. Övrigt: 
Översyn av uppgifter på HBS hemsidan.  
 

12. Material till hemsidan 
Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. Hamnmästaren ser över uppgifterna på hemsidan. 
 

13. Nästa möte 
Måndag den 8 mars  kl. 18:30 digitalt möte, Teams kallelse skickas ut.  
 
 

14.  Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


