Hovås Askims Båtklubb - HABK
Protokoll fört vid HABK:s ÅRSMÖTE
Datum:

2019 04 02

Protokoll Nr 15

Plats: Hovås Strandbar

Närvarande från styrelsen:
Janerik Dimming, ordf.
PO Lundberg, vice ordf.
Alf Härsjö, Kassör
Stina Löfgren, sekr.

Bosse Palmås, ledamot
Johan Löfgren, ledamot
Johan Taurell, ledamot
Cecilia Glittsjö, suppleant

Årsmötet inleds med att ordförande Janerik Dimming hälsar de drygt 70 medlemmarna välkomna.
Därefter presenterads nestorn inom båtbranschen Stefan Berne, representant för Sweboat som är
kvällens föredragshållare. Sweboats målsättning är att skapa ett gemensamt forum för båtbranschens
ca 400 medlemmar, både mellan parter inom båtbranschen och för privatpersoner gentemot handel
och försäkringsbolag. Båtlivet har förändrats mycket sedan 70-talet då plastbåten kom och
marknaden exploderade. Idag har ett generationsskifte skett och man långseglar inte längre på
samma sätt. Intresset för mindre motorbåtar har ökat och man spånar nya trender. Fokus ligger på
bättre service, tydlighet -vad ingår i erbjudandet- bättre tillgänglighet, fler ramper för trailers, bättre
vinterförvaringar, lättare att hyra båt eller ingå i partnerskap/båtpool. Applikationer/ båtdatabaser
för dessa tjänster finns redan men kommer att utökas. Det kommer inte att vara själva båten som är
det stora intresset utan upplevelsen. Det finns ca en miljon båtar i Sverige varav nio av tio är under
tio meter. Det måste bli enklare att komma ut på havet. Nya målgrupper. Riv barriärerna.
Nittiotalisterna önskar lätt-tillgänglighet, maximal tillgång till tjänster, inget strul och höga miljökrav.
Janerik tackar Stefan med blommor och vin för intressant föreläsning om båtlivet förr, idag och i
framtiden.
Därefter presenterar Håkan Busck och Marcus Håkansson från SSRS/Hovås en skiss och status för det
nya Båtlivshuset och den fortsatta insamlingen som kommer att aktiveras när alla tillstånd är klara.
HABK bjuder sedan på goda räksmörgåsar, smarrig kaka och kaffe/te under gemytliga former.

Årsmötesförhandlingar
§1

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 Mikael Lexén och Silas Pettersson.

§6

Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
Förvaltningsberättelsen för år 2018 har sammanställts av föreningens ordförande och
lästes upp i ett koncentrat. Förvaltningsberättelse fastställdes och läggs ut på
hemsidan. Revisionsberättelsen för 2018 utfärdad och granskad av revisor Sten
Adlerson och föredrogs av tillträdande revisorn Ulf Bergendahl. Revisionsberättelsen

fastställdes efter föredragning. Revisionsberättelsen för år 2018 kommer också att
läggas ut på hemsidan.
§8

Beslut om
a. Resultat- och balansräkning presenterades av kassör 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 2018.

§10

Budget för 2019 presenterades av Alf Härsjö och godkändes av stämman.
Årsavgiften för 2019 är 150: -. Den frivilliga avgiften på 300: - för ej utfört vaktuppdrag
kvarstår 2019. Antalet betalande medlemmar beräknas bli ca 370 personer.
Inbetalningskort skickas ut till 540 båtplatsinnehavare.

§11

Val av styrelse för tiden fram till nästa årsmöte:

§12

Janerik Dimming
Bosse Palmås
Alf Härsjö
Stina Löfgren
Johan Löfgren
Johan Taurell
Cecilia Glittsjö
Arne Johansson

ordförande
v.ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Val av revisorer:
Ulf Bergendahl
Sten Adlerson

nyval
omval

omval
omval (och nyval som v ordf)
omval
omval
omval
omval
nyvall
nyval

Val av Valberedning
Raymond Frankenberg
Hans Frick

omval
omval

§14

Vaktsäsong år 2019
Statistik över vaktinsatserna under 2018 sammanställd av PO Lundberg visar på en
något nedåtgående trend. Fem båtplatsägare kallades till varje vakt för att säkerställa
och förbättra vaktandet. Vaktschemat för 2019 är lagt på samma sätt som 2018 då en
koncentration av vaktandet till de tider som vi anser vara mest utsatta för stölder och
skadegörelser skett. Majoriteten av de vaktade nätterna skedde av en person, vilket
inte är önskvärt. Stölderna i hamnen har tyvärr ökat under året.
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 2019
Vaktlista för år 2019 har skickats ut till båtplatsinnehavarna tillsammans med inbjudan
till Årsmötet. Vaktlistan sätts också in i pärmen i vaktboden. Om inte vakttiden passar,
kontakta din båtgranne/bryggvärd och byt tid. Likaså att vi under pågående vakt kan
ringa eller sms:a och påminna nästkommande vaktpersoner. Läs VAKTRUTINER, en

skrift som finns i vaktboden och som ligger på hemsidan www.habk.se
§16

Övriga frågor
Janerik avtackade vår vice ordförande PO Lundberg som arbetat med föreningen i hela
18 år och ansvarat för det ansvarstyngda arbetet med att lägga upp vaktschema och
föra statistiken bl.a. Dessutom har PO tagit över ordförandeklubban då ordföranden
haft förhinder. PO avtackades med blommor och goda viner. Vi har uppskattat PO:s
arbete mycket och önskar honom allt gott.
HABK har tecknat avtal med banken om att i föreningen använda transaktionstjänsten
Swish. Årsmötet beviljade styrelseordförande och kassör i HABK:s styrelse att var för
sig teckna och hantera swish-kontot.
Enkäten om HABKs verksamhet, som gått ut via mail till ca 320 medlemmar och
besvarats av 140 st. visar bla på att ca 70 % av medlemmarna är nöjda ellermycket
nöjda med HABK:s arbete. Men mer finns att göra.
Bastugruppen fortsätter sitt arbete.
En hamndag – den tredje i ordningen - planeras till den 1/9-19 i Hovåshamnen.
Programpunkter presenteras senare på bl.a. hemsidan och på anslagstavlan. I stora
drag kommer dagen att läggas upp som förra året. Förslag på aktiviteter mottages
tacksamt.
En höjning av medlemsavgiften föreslogs men mötet beslutade att den för 2019 skall
vara oförändrad med 150 kronor. Ev. höjning till 200 kronor nästa år.

§17

Mötet avslutades.
Årsmötet 2019 var välbesökt med 72 personer. Smörgåsarna var goda och stämningen på mötet
var mycket god och trivseln stor. Även 2019 fanns glädjande nog många fler kvinnor än tidigare
år. Trenden sedan 2018 håller i sig.
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