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Årsmötet inleddes med att ordförande Janerik Dimming hälsar samtliga ca 70 välkomna till årsmötet.
Därefter presenterar han SSRS:s VD Rolf Westerström varmt välkommen. Janerik inleder med att
berätta om Rolfs framgångsrika 24 år vid rodret för Sjöräddningssällskapet. Därefter framför Rolf en
fängslande presentation av utvecklingen inom SSRS från långsamtgående stora båtar till en
snabbgående och smidigare flotta. En investering på 700 mkr. Medlemsantalet har under perioden
ökat från 20 000 till 107 000 medlemmar. I Sverige utförs 84 % av all sjöräddning av SSRS. Vi fick också
se en gripande film från Medelhavet dit två 12-meters SSRS-båtar och ett hundratal jourarbetande
sjöräddare skickades ner med kort varsel under flyktingkatastrofen och räddade ca 2 000 liv. De
svåra och känslosamma insatserna både hyllades och lämnade djupa känslospår hos besättningarna.
Rolf betonade också vikten av att uppdraget också ur utbildningssynpunkt var viktigt för
Sjöräddningssällskapet.
Rolf avtackas med applåder, två flaskor vin och blommor till hustrun Betsy.
Efter denna fängslande presentation av Rolf bjuder HABK på räksmörgås och kaffe under gemytliga
former.

Årsmötesförhandlingar
§1

Mötet inför årsstämman öppnades av ordförande Janerik Dimming.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Till ordförande för mötet utsågs sittande ordförande Janerik Dimming.

§4

Till sekreterare för mötet utsågs sittande sekreterare Stina Löfgren.

§5

Till justeringsmän valdes Silas Pettersson och Mikael Lexén.

§6

Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
Förvaltningsberättelsen för år 2016 har sammanställts av föreningens ordförande och
lästes upp i ett koncentrat. Förvaltningsberättelse godkändes och läggs ut på
hemsidan. Revisionsberättelsen för 2016 utfärdad och granskad av revisor Sten
Adlerson och föredrogs. Revisionsberättelsen godkändes efter föredragning.
Revisionsberättelsen för år 2016 kommer också att läggas ut på hemsidan.

§8

Beslut om
a. Resultat- och balansräkning presenterades av Alf Härsjö och godkändes.
b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning. I

enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att årets resultat övergår i nästa års
räkning.
§9

Styrelsens ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§10

Budget för 2017 presenterades av Alf Härsjö och godkändes av stämman.
Beslut togs att höja årsavgiften till 150: -. Den frivilliga avgiften på 300: - för ej utfört
vaktuppdrag kvarstår 2017. Antalet betalande medlemmar är knappt 400.
Inbetalningskort skickas ut till 540 båtplatsinnehavare.
Grefab har avslutat sitt avtal med Roderbladet. Askimsbådarnas utmärkning kommer
inte att genomföras förrän tidigast 2021. Kostnaden för sjömätning räknas bli 30.000:-.
Hemsidan har uppdaterats under 2016-17. HABK skänker varje år 5000: - till SSRS
Hovåsstation och 2017 belastas kontot med 2x5000: - avsedda för 2016 och 2017.
Sjöräddningens läge i hamnen har en positiv effekt då de ofta passerar hamnområdet
ad hoc och kontrollerar eventuella avvikelser av aktiviteter i hamnen. Dessutom vill
nybildade HABK gynna gemenskapen i hamnen mellan SSRS, Scouterna och HABK.
Flytvästar har köpts in för 1 000:- till Vaktstugan för att öka säkerheten vid
vaktuppdragen. Kostnad för utskick broschyrer på Båtlivshuset har varit 3 700: - och
inköp av HABK-flaggor till förtroendemedlemmarna 5 600: -. Saldot är på 38 086: - vid
tidpunkten för årsmötet

§11

Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma:
Ordförande:
Janerik Dimming
ordförande omval
PO Lundberg
v.ordförande omval
Alf Härsjö
kassör
omval
Stina Löfgren
sekreterare omval
Johan Löfgren
ledamot
omval
Johan Taurell
ledamot
omval
Bosse Palmås
ledamot
omval
klubbmästare sökes inom eller utanför styrelsen

§12

Val av revisorer som revisorer valdes:
Sten Alderson

omval

Revisorsuppleant:
Kurt Maack

omval

§13

Val av valberedning:
Arne Johansson
Raymond Frankenberg

omval
omval

§14

Vaktsäsong år 2016
Statistik över vaktinsatserna under 2016 enligt statistik sammanställd från PO Lundberg
visar inte på någon uppåtgående trend. Fem båtplatsägare kallas till varje vakt för att
säkerställa och förbättra vaktandet. Vaktschemat har lagts om för att koncentrera
vaktandet till de tider som vi anser var mest utsatta för stölder och skadegörelser. Som
ovan nämnts har av säkerhetsskäl nya flytvästar inhandlats och finns i vaktboden och
bör användas vid kontroller på bryggor och ev. i båtar. Reflexvästarna bör alltid
användas vi patrullering även när det är ljust då det skickar signaler om att vakt finns
närvarande.

§15

Vaktlista 2017
Vaktlista för år 2017 har skickats ut till båtplatsinnehavarna tillsammans med inbjudan
till årsmötet. Vaktlista sätts också in i pärmen vaktboden. Vi uppmanades att kontakta
båtgranne för eventuellt byte av vakttid. Likaså att vi under pågående vakt kan ringa
eller sms:a och påminna nästkommande vaktpersoner. Styrelsen efterlyser bryggvärd
på B- eller C-bryggorna. Bosse Palmås har sammanställt VAKTRUTINER, en skrift som
finns i vaktboden och läggs ut på hemsidan www.hovashamnforening.se

§16

Övriga frågor
En kontinuerlig uppdatering av medlemmarnas e-mailadresser kommer att ske för
enklare och snabbare kommunikation. Alf Härsjö mottog många nya e-mailadresser.
Namnbytet och förändrad verksamhetsinriktning från HHF till HABK klubbades igenom.
Nya stadgar har upprättats med hjälp av en jurist. De kommer att läggas ut på
hemsidan. Endast ändamålet med föreningen är förändrat. En ny ändamålsparagraf har
tillkommit. Det gamla HABK bildades 1951 och lades ner 2000.
Silas Pettersson upplyste om att HABK:s huvudsakliga syfte var seglarskola och
kappsegling enligt uppfostringsmodell. Ragnar Myrén startade gamla HABK.
Samarbete med annan seglingsklubb efterfrågades.
Göran Ejderling (LSS) menade att det kräver väldigt mycket av ledarskap, ansvar och
utbildning att starta en seglarskola enligt de regler och krav som ställs.
Bosse Palmås menade att de nuvarande stadgarna ger frihet till variation.
En hamnfest planeras in till den 26/8-17 i Hovåshamnen. Programpunkter presenteras
senare på bl.a. hemsidan och på anslagstavlan.
Dessförinnan planeras en klubbdag för alla förtroendevalada den 22 maj på
Golfklubben för enkel samvaro runt en öl eller ett glas vin.
Grefab har sagt upp avtalet med Roderbladet. Till Hovåshamnen har budgeterats
300.000:- i underhåll och 400.000:- i investeingsbidrag under 2017. 2018 får HABK vara
delaktiga i planeringsarbetet för renovering och underhåll. Några gästplatser
godkänner ej Grefab. Vid byggnationen av Båtlivshuset är Grefab med på att det blir
båtuppställningsplatser på tennisbanan/Parkfeltdska villan och närbelägen mark.
Kameraövervakning på bryggorna är ej aktuell enligt Grefab då det är allmän mark.
År 2014 var det 19 stölder, 2015 var det 13 och 2016 var det 4 st stölder och 2017 har
det hitintills varit 1 stöld.
En av våra medlemmar Christer Nordström, E26 upplyste om att vi är välkomna till
Båtmanstorpet, Lasses Färg där vi får 25% rabatt på bottenfärg.

BÅTLIVSHUSET Janerik informerade om hur det fortskridande arbetet med Båtlivshuset
framskridit. Samtliga hade per post fått den fina broschyren där det i text och bild
informeras om projektet. Finansieringen är tänkt att fungera med tre olika
gradbeteckningar. En guld-, en silver- och en bronsgradering. Medlemmarna i HABK
med bronsstatus, som frivilligt betalar in 500:- under tre år kan optimistiskt ge ett
bidrag på 600.000:- Hur man som donatorer kan få vissa förmåner berättade också

Janerik om. Självklart är det mer än välkommet att donera större belopp. Janerik
Dimming och Peter Löfgren informerade vidare om hur de har fått gratis tryckning av
broschyrerna av Billes Tryckeri i Billdal och hur de fått rabatterade utskick av Dios. Vi
ombads alla att sprida informationen och broschyrerna till eventuella donatorer som
företag och stiftelser. Company Social Responsibility (CSR)-regelverket i företag syftar
till att främja medarbetarnas sammanhållning och skapa social verksamhet i samhället.
SSRS har som mål att satsa på att förbättra samtliga stationshus längs kusterna och
insjöarna då båtflottan i dag är i gott skick är de villiga att satsa på ett modernare
stationshus där också HABK behöver bidraga för att kunna ha tillgång till en del av
huset. Största delen av huset skall innehålla R/S Hovås Sjöräddningsstation.
Om det av någon händelse inte skulle bli av att huset byggs kommer pengarna att
betalas tillbaka till donatorerna om inget annat beslutas.
Hedersmedlem
HABK:s förste hedersmedlem utsågs av styrelsen och på Årsmötet hedrades vår under
38 år verksamme hamnkapten Tore Glittsjö med en utmärkelse och till ständig medlem
i HABK.
Tore avtackades av styrelseordförande med ett diplom och en varm applåd. Tore
tackade och berättade med glädje om sina år i ”vår” hamn. En kopia av diplomet är
placerat i Vaktstugan.

§17

Mötet avslutades.
Årsmötet 2017 var välbesökt med ca 70 medlemmar. Diskussionerna var högljudda och trivseln
stor. Det var ett nytt grepp att ha Årsmötet på Golfkrogen och det uppskattades av samtliga. År
2016 kom något fler kvinnor än tidigare år men vände tyvärr neråt igen. Endast fem kvinnor var
med på mötet 2017. Den trenden måste HABK åter vända uppåt.
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