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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2021-11-09 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark André Nilsson  Lars-Åke Rosenqvist 
Jonas Larsson  Jan Malmberg  Lars Ole Blandford 
 
Ej närvarande: Kerstin Andersson Mikael Knutsson 
  
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, inga noterbara anmärkningar. 
 

3.2 Rapport från seglingssektionen  
Inget att rapportera. 
 

3.3    Rapport från ungdomssektionen 
Ett 20-tal ungdomar samlas fortsatt på måndagar i klubbhuset för gemensamma aktiviteter. 
Loftet är städat och man har börjat inreda för mer inomhusaktiviteter. 
 

3.4    Rapport från motorbåtsektionen 
Inget att rapportera 
 

3.5    Rapport från hamnmästare 
 Båtplatskö: 255 st. 
 Uppdatering av eluttag och belysningsstolpar pågår på brygga och E. 
 Fortsatt översyn av uppgifter på HBS hemsidan. 
 Översyn och egenkontroll av räddningsutrustning i hamnen pågår. 
 Friktionshöjande åtgärder typ halkskydd på landgångar till pontonbryggor utreds. 
 Översyn av förtöjningsringar på bryggor samt förtöjningsstolpar i hamnen. 
 Planerar för byte av dörrar till hamntoaletterna. 
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4. Rapport från miljösektionen 
Problemet med partiklar från lossning i industrihamnen har diskuterat med Höganäs Bolagets 
miljöchef. Jan M och Bo L har deltagit på ett möte med svenska Miljöinstitutet IVL där man 
presenterade förslag på egenkontroll på miljöutrustning. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på 
ny Miljöstation i hamnen. 
 

5. Klubbhuset 
Stolpar för kätting runt masten framför klubbhuset behöver repareras. Behov finns att se över 
antal stolar och inköp av nya bord. Maggan tar fram förslag. Ny luft-luft värmepump till 
klubbhuset är beställd. 

 
6. Ej betalda båtplatsavgifter 

Arbete med ”indrivning” av obetald båtplatsavgift fortgår. 
 
7. Dokumenthantering 

Återstår att samla, organisera och arkivera viktiga HBS dokument i kassaskåpet. André N kallar 
arbetsgruppen (Inger B. och Tobbe).  

 
8. Revidering sjömack 

Bo L. kallar arbetsgruppen (Lars Åke, Tobbe, och André) för att starta upp arbetet med revidering 
av sjömacken. Möte onsdag 17/11 kl. 16:00 i klubbhuset. 

 
9. Kameraövervakning: 

Bo L rapporterade om en lösning på kameraövervakning från Securitas. Beslut togs på att handla 
upp kameraövervakning från Securitas. 
 

10. Material till hemsidan 
Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 
 

11. Nästa möte 
Torsdag den 2 december kl. 18:00 med enklare förtäring i Klubbhuset.  
 

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


