
Hovås Askims Båtklubb - HABK

Protokoll fört vid Hovås HABK:s ÅRSMÖTE Protokoll Nr 10

Datum:  2018 04 23

Plats: Golfklubben i Hovås

Närvarande från styrelsen: Ej närvarande:
PO Lundberg, vice ordf. Bosse Palmås Janerik Dimming ordf.
Alf Härsjö, Kassör Johan Taurell, ledamot Johan Löfgren, ledamot
Stina Löfgren, sekreterare

Årsmötet inleds med att vice ordförande PO Lundberg hälsar samtliga ca 95 medlemmar välkomna 
till årsmötet. Därefter presenterar han den kände konstruktören, designen och seglaren Pelle 
Petersson varmt välkommen. Efter en kort presentation av Pelle, väl känd av oss alla börjar Peter 
Löfgren intervjun av Pelle. Pelle svarar mycket ingående och trevligt på de mest skilda frågor. Andra i 
styrelsen och i publiken får också chansen att ställa frågor. Vi imponeras av hur mycket Pelle har 
hunnit med och att han fortfarande är aktiv i sitt kall. Sin gärning beskriver han skämtsamt att han 
konstruerat allt från en kulspetspenna till en Stenafärja. Gode vännen Calle Sahlqvist inflikar med 
flera episoder från tidigare år som lockar till goda skratt och hur de samarbetat genom åren. Pelle 
avtackas med applåder, två flaskor vin och blommor till hustrun Iréne.

Efter denna mycket fängslande intervju av en av seglarsveriges stora män bjuder HABK på goda 
räksmörgåsar och kaffe/te under gemytliga former.

Årsmötesförhandlingar

§1 Mötet inför årsstämman öppnades av vice ordförande Per-Olov Lundberg.  

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till ordförande för mötet utsågs sittande vice ordförande Per-Olov Lundberg.

§4 Till sekreterare för mötet utsågs sittande sekreterare Stina Löfgren.

§5 Till justeringsmän valdes Mikael Lexén och Bengt Larsson.

§6 Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
Förvaltningsberättelsen för år 2017 har sammanställts av föreningens ordförande 
Janerik Dimming och lästes upp i ett koncentrat. Förvaltningsberättelse fastställdes 
och läggs ut på hemsidan. Revisionsberättelsen för 2017 utfärdad och granskad av 
revisor Sten Adlerson och föredrogs. Revisionsberättelsen fastställdes efter 
föredragning. Revisionsberättelsen för år 2017 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 2017.

§10 Budget för 2018 presenterades av Alf Härsjö och godkändes av stämman.
Årsavgiften för 2018 är 150: -. Alf beklagade felaktigheten som uppstått med 
Bankgironumret. Den frivilliga avgiften på 300: - för ej utfört vaktuppdrag kvarstår 
2018. Antalet betalande medlemmar är ca 400 personer. Inbetalningskort skickas ut 
till 540 båtplatsinnehavare.
Ny redaktör för Roderbladet är Karin Koritz som kommer att arbeta halvtid med 
tidningen. Chefsredaktör är Janerik Dimming. Vi ser med stor förväntan fram emot en 
intressant tidning i tiden. Hemsidan har ytterligare uppdaterats under 2018. Grefab 
har beställt en ny signalmast av Tore Glittsjö som kommer att pryda hamnen framöver.
Någon muddring vid J-bryggan kommer ej att ske, trots stor uppslamning. 
Bemanningen i hamnen kommer att delas mellan Pelle under säsong och Martin på 
heltid. Samtliga medlemmar erhöll HABK-dekaler för att sprida vårt varumärke. Flera 
vimplar såldes för 200:- per styck. En stark strålkastare kommer att köpas in för att öka
säkerheten vid vaktuppdragen. Peter Löfgren informerade om det kommande 
projektet Båtlivshuset som i dagsläget avancerat till ca: 1,2 mkr. Årets bidrag till 
Båtlivshuset kommer att härledas på ett korrekt sätt och förra årets bidragsgivare är 
idag bokförda.  

§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
Cecilia Glittsjö suppleant nyval

§12 Val av revisorer:

Sten Alderson  omval

Revisorsuppleant:
Kurt Maack  omval

§13 Val av valberedning:
Arne Johansson avgår

Raymond Frankenberg omval
Hans Frick nyval

§14 Vaktsäsong år 2017
Statistik över vaktinsatserna under 2017 enligt statistik sammanställd från PO 
Lundberg visar ej på någon förändring från 2016. Fem båtplatsägare har kallats till 
varje vakt för att säkerställa och förbättra vaktandet. Vaktschemat är lagt på samma 
sätt som 2016 då en koncentration av vaktandet till de tider som vi anser vara mest 
utsatta för stölder och skadegörelser skett. Statistiken visar på 78% vaktade nätter och 
att 5 vakter hade endast 1 vakt. Alla medlemmarna uppmanades till att vakta. 
Vakterna påmindes om att använda de nya flytvästarna som finns i vaktboden vid 



kontroll på bryggorna. Reflexvästarna bör alltid användas vi patrullering även när det 
är ljust då det skickar signaler om att vakt finns närvarande.

§15 Vaktlista 2018
Vaktlista för år 2018 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. Läs vaktrutinerna som Bosse 
Palmås har sammanställt VAKTRUTINER, en skrift som finns i vaktboden och som ligger
på hemsidan www.hovashamnforening.se     

§16 Övriga frågor
En hamnfest planeras in till den 2/9-18 i Hovåshamnen. Programpunkter presenteras 
senare på bl.a. hemsidan och på anslagstavlan. Styrelsen efterlyser förslag på 
aktiviteter och uppmanar så många som möjligt att vara med.

Funktionärsmötet är fastställt till den 16/5 kl. 18.30 på Golfkrogen då det bjuds på 
hamburgare. Styrelsen ses kl. 18.00.

Vid byggnationen av Båtlivshuset har Grefab accepterat att ändra 
vinteruppställningsplats för de större båtarna, som idag står på planen vid 
hamnkontoret, till bakom sjöbodarna. Asfaltering kommer att ske på gräset. 
Båtlivshusets placering blir vid hamnkontoret.

Hedersmedlem
HABK:s andre hedersmedlem utsågs av styrelsen och på Årsmötet hedrades 
marinmålaren och konstnären Franz Glatzl med en utmärkelse och till ständig medlem 
i HABK. HABK:s vice ordförande gratulerade Franz Glatzl och läste upp motiveringen:
En långväga råseglare av det sega virket och en marinmålare av yppersta klass. En 
driven sjöman och en av initiativtagarna till R/S Hovås SSRS och själv f.d. sjöräddare. 
En uppskattad profil i Hovåshamnen.
Franz mottog ett diplom och en varm applåd. Franz tackade och berättade en rolig 
historia från sina första år till sjöss.
 En kopia av diplomet är placerat i Vaktstugan.

§17 Mötet avslutades.

Årsmötet 2018 var välbesökt med ca 95 medlemmar. Köket på golfkrogen fick göra fler 
smörgåsar och stämningen på mötet var mycket god och trivseln stor. Att ha Årsmötet på 
Golfkrogen uppskattades av samtliga. År 2018 kom glädjande många fler kvinnor än andra år. 
Trenden har äntligen brutits.
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MÖTESSEKRETERARE MÖTESORDFÖRANDE

Stina Löfgren Per-Olov Lundberg

JUSTERAS JUSTERAS

Mikael Lexén Bengt Larsson
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