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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-10-06 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Lars-Åke Rosenqvist 

Kerstin Andersson Jan Malmberg  Jonas Larsson  

Mikael Knutsson (delvis) 

 

Ej närvarande: André Nilsson, Lars Ole Blandford 

  

Adjungerad: Tobias Bolin   

 

 

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 ekonomi gjordes. Ökade elkostnader beror på ökat 

elpris medan förbrukning är i princip oförändrad. En del båtplatsavgifter samt bodarrende 

kvarstår för inbetalning. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Kappseglingssäsongen är nu avslutad och samlade som mest tio båtar. Ett 15-tal har deltagit i 

säsongens tisdagsseglingar. Säsongen avslutades med Hamnaköret som vanns av Caramba. 

Lilly, med Michael som rorsman och hamnkapten Tobbe och Niklas som gastar tog hem 

förstaplatsen i säsongens kappseglingar. Alla resultat finns att läsa på hemsidan. 

 

3.3    Rapport från ungdomssektionen 

Ungdomsaktiviteter med nya Topaz-jollarna är i full gång. Över 20 ungdomar har samlats vid 

dessa tillfällen. Planer för vintersäsongen pågår. Ungdomssektionen får ta loftet i anspråk (efter 

omhändertagande av ”museiföremål” som kan förvaras i kontoret). Viktigt med avstämning 

med Maggan avseende uthyrning nödvändig, eventuellt genom en gemensam kalender. 

 

3.4    Rapport från motorbåtsektionen 

Inget att rapportera.   

 

3.5    Rapport från hamnmästare 

• Båtplatskö: 250 st. 

• Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga E. 

• Ny terminal är på plats och fungerar bra. 

• Fortsatt översyn av uppgifter på HBS hemsidan. 

• Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen pågår. 
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• Torrsättning är i full gång. 

• Friktionshöjande åtgärd på landgångar till pontonbryggor skall installeras. 

• Översyn av förtöjningsringar på brygga B skall genomföras. 

 

4. Rapport från miljösektionen 

• Klagomål från medlem gällande partiklar från lossning i industrihamnen. Styrelsen 

hanterar ärendet. 

• Fortsatt utredning om möjligheterna att använda miljödiesel HVO-100 (Hydrogenated 

Vegetable Oil) i vår sjömack pågår. 

 

5. Klubbhuset 

Stolpar för kätting runt masten framför klubbhuset behöver repareras. 

 

6. Kommunens planarbete 

Inget nytt men fortsatt dialog är planerad med kommunen framöver.   

 

7. Ej betalda båtplatsavgifter 
Arbete med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift fortgår. 

 

8. Dokumenthantering 

Återstart av arbetet med dokumenthantering. André kallar arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe). 

 

9. Revidering sjömack 

Bo L. kallar arbetsgruppen (Lars Åke, Tobbe, André och Jan) för att starta upp arbetet med 

revidering av sjömacken. Behov/önskemål om utvidgad volym bensin. Dokumentation över 

befintlig station skall kompletteras. 

 

10. Övrigt: 

• Kerstin rapporterade om en lösning på kameraövervakning från Securitas, vi fortsätter att ta 

fram mer detaljer och lösningsförslag dem samt från fler leverantörer. 

 

11. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

12. Nästa möte 

Tisdagen den 9 november kl. 18:30 i klubbhuset.  

 
13.  Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 


