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Årsmötet 2019 - tisdagen den 2 april 2019

Ett 75-tal medlemmar kom till Hovås Askims Båtklubbs årsmöte en solig men 
blåsig tisdagskväll i början på april. Lokalen var denna gång i Hovås Strandbars 
lokaler i Skeppargården längst ner på Skepparvägen och alldeles vid infarten till
Hovåsbadet – ett stenkast från vår fina hamn! Årsmötet inleddes med att 
”båtnestorn” Stefan Berne från Sweboat höll ett mycket intressant föredrag om
gårdagens, dagens och morgondagens båtliv. Eftersom styrelsen håller på med 
ett visionsarbete om hur HABK skall utvecklas för att så bra som möjligt svara 
upp mot medlemmarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga önskemål, blev 
föredraget en värdefull ”input” i detta arbete.

Efter Stefans föredrag informerade sjöräddarna Håkan Busk och Marcus 
Håkansson om de nu aktuella planerna för Båtlivshuset, med en ny 
sjöräddningsstation i första våningen och samlingssal i andra våningen som bla 



HABK också kommer att kunna utnyttja för möten, utbildningar, årsmöten och 
andra aktiviteter. När bygglov och andra handlingar är klara återkommer en ny 
insamlingsrunda bland HABKs medlemmar…

I pausen innan årsmötesförhandlingarna vidtog bjöds alla på räksmörgås med 
kaffe/the och kaka och att döma av ljudnivån tycktes alla trivas i goda 
båtgrannars sällskap.

Vid det efterföljande årsmötet valdes ”sittande” ordförande och dito 
sekreterare att leda mötet som var stadgeenligt utlyst. Därefter föredrogs 
kortfattat verksamhetsberättelsen – som också fanns publicerad i sin helhet på 
vår hemsida – och revisionsberättelsen. Kassören redovisade bokslutet och 
budgeten för 2019 som godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Därefter valdes en delvis ny styrelse, revisorer och valberedning enligt ovan.

Vid den efterföljande öppna diskussionen ventilerades bla vaktsäsongen 2018 
och vaktlistan för 2019, HABKs avtal med banken om att använda 
transaktionstjänsten Swish, web-enkäten som besvarats av 140 medlemmar 
och Hamndagen som i år är planerad till söndagen den 1 september med i stort
samma upplägg som fjolårets hamndag. En höjning av medlemsavgiften till 200 
kronor föreslogs men mötet beslutade att den för 2019 skall vara oförändrad 
till 150 kronor, eftersom flera redan betalat in avgiften. Men en höjning till 200 
kronor för 2020 kommer att behandlas av styrelsen och eventuellt beslutas vid 
nästa årsmöte.

Vid årsmötet avgick HABKs vice ordförande P-O Lundberg efter 18 år i styrelsen 
för Hovås Hamnförening/Hovås Askims Båtklubb – en bedrift som är värd all 
uppskattning liksom insatser med vaktscheman, loggbok och ordningsman i 
klubbstugan och inte minst bevakning av det ”frivilliga bidraget” för utebliven 
vakthållning. Det blir svårt att fylla luckan efter P-O som av en tidigare 
styrelseledamot som känt P-O sedan 70-talet beskriver honom så här; P-O är en
100%-are. Jag vet ingen jag kan lita på som honom. En överenskommelse med 
P-O är absolut. Vi är många som gläder oss åt att ha P-O som vän!  

Styrelse- och funktionärsmöte den 6 maj 2019 varvid följande bla behandlades;



Mötet inleddes med att vi hälsade Grefabs nya Hamnchef Jessica Johansson 
varmt välkommen och lyssnade på hennes tidigare erfarenheter och 
ambitioner som ny i Grefab. Utmaningarna hon har framför sig är många men 
hennes inställning och intresse av dialog med oss som kunder uppskattades 
mycket. Samtidigt meddelade hon att Roger Lindberg som tidigare varit chef för
Grefabs sydliga hamnar går över till en ny tjänst som Teknisk samordnare.

En viktig punkt var att vi drog igång arbetet med att skapa en ny Vision för 
HABKs framtida verksamhet med utgångspunkt i vår Ändamålsparagraf i 
stadgarna, Sweboats presentation på Årsmötet, vår egen web enkät samt en 
”skrivbordsundersökning” om båtarna och båtägarna i Hovås hamnen. En 
arbetsgrupp bestående av Johan Löfgren (sammankallande), Stina Löfgren, 
Arne Johansson och Gilbert Johansson utsågs till att arbeta fram ett förslag. 
Andra frågor som behandlades var skador som uppstår vid sjö- och 
torrsättning, Båtlivshuset, Beslut att på prov i ett halvår gå med i Svenska 
Båtunionen samt att starta en ”Bastugrupp” med uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att etablera en bastu på piren – A-bryggan. Gruppen som 
arbetar vidare med projektet består av Johan Löfgren, Johan Taurell och 
Christer Nordström.

Styrelsemöte den 21 augusti 2019 varvid följande bla behandlades;

Mötet beslutade om en mängd praktiska detaljer inför den tredje Hamndagen 
första söndagen i september och olika arbetsuppgifter fördelades bland de 
närvarande styrelseledamöterna. Övriga frågor som diskuterades var Visions- 
och Bastugruppernas arbete, P-frågan – ev 30-minuters parkering för i- och 
urlastning vid jolleslipen och det frivilliga bevakningsbidraget.

Hamndagen söndagen den 1 september 2019

Hovås Hamndag, som för tredje året i rad ”i modern tid” arrangerades första 
söndagen i september av R/S Hovås, Askims Sjöscoutkår och Hovås Askims 
Båtklubb lockade denna regntunga dag något färre besökare – ca 300 mot förra
årets ca 500. Väderprognosen hade prognostiserat kraftigt regn men riktigt så 
illa blev det inte – endast några lätta stänk under de tre timmar som 



aktiviteterna pågick. Liksom förra året var uppvisningen av Sjöräddningens 
Rescuerunner i hamnbassängen en höjdpunkt, den spektakulära räddningen av 
Sjöfartsverkets helikopter utanför hamnpiren likaså. Uppskattade inslag var 
också den lilla ”träbåtsfestivalen”, Tuba-kvartettens musikunderhållning, 
scouternas knop tävling och HABKs poängpromenad som lockade ett 70-tal 
deltagare.

Styrelsemöte den 21 oktober 2019 varvid följande bla behandlades;

Fortsatt medlemskap i Svenska Båtunionen / Västkustens Båtförbund som avser
året 2020, nytt från Visions- och Bastugrupperna, rapport från möten med 
samtliga ordföranden i Grefab-hamnarna, positiv utveckling när det gäller att 
bevaka vår hamn, bra service från Grefab under sommaren vid ”kollaps” av två 
bryggor, rapport från valberedningens arbete samt planering av nästa styrelse- 
och funktionärsträff.

Styrelse- och Funktionärsmöte den 24 oktober 2019 varvid följande bla 
behandlades;

Våra nya ”hamnkaptener” Filip Holmer – som efterträtt Pelle – och Roger 
Lammaassari (vikarie) presenterade sig själva och fick en diger lista på 
förbättringsarbeten som HABK tagit fram, som de lovade att gå igenom och 
jämföra med den lista Grefab upprättat, samt genomföra åtgärderna i den takt 
de har resurser till. Listan har även skickats till Grefabs HK. Listan med frågor 
som Ordförandegruppen tagit fram inför mötet i höst med Grefab 
kommenterades. Innan ett grupparbete om vår Vision tog vid diskuterades 
också vakthållningen samt arbetet i BAS- och Bastugrupperna.

Styrelse- och Funktionärsmöte den 14 januari 2020  varvid följande bla 
behandlades;

Årsmötet beslutades till den 31 mars kl 18.30 på Golfkrogen med 
”längeseglarna” Liv och Magnus Bryngelsson som föreläsare. Liv kommer också 
att sälja sin bok Båtköpet och en tavla skänkt av Franz Glatzel kommer att 



auktioneras ut på Årsmötet. Mats Jönsson på Strandbaren, där mötet ägde 
rum, informerade om en Snipe- och Starbåts kappsegling den 23 och 24 maj. 
Hamndagen beslutades till den 6 september. Tyvärr har den nytillträdde 
hamnchefen på Grefab, Jessica Johansson, efter en tids sjukskrivning sagt upp 
sig och den tjänsten är nu vakant. Grefabs ständiga prishöjningar har medfört 
att Ordförandegruppen på ett eller annat sätt kommer att agera. Bastugruppen 
har träffat Grefab som var positiva till projektet och nästa förhandling om ev 
arrende blir med Fastighetskontoret. Större delen av mötet ägnades åt att 
diskutera utkastet till HABKs framtidsvision som med smärre justeringar 
godkändes av de närvarande. 

Styrelsemöte den 25 februari 2020 varvid följande bla behandlades;

Vi inledde styrelsemötet med en information om att vår revisors suppleant Sten
Adlerson avled den 4 februari efter sviterna av en lunginflammation. Sten har 
varit funktionär i över 20 år och styrelsen beslutade, enligt Stens önskemål, att 
skänka 1000 kronor till Sjöräddningssällskapet/Hovås till hans minne.

Valberedningen fick i uppdrag att rekrytera en ny revisors suppleant.

Styrelsen beslutade därefter att godkänna det förslag till Vision för HABK som 
arbetsgruppen arbetat fram och som slutdiskuterades vid ett välbesökt 
Styrelse- och Funktionärsmöte den 14 januari 2020 och som förhoppningsvis 
kommer att antas på Årsmötet. Inför Årsmötet den 31 mars godkändes ett 
förslag till kallelse, vaktlistan, verksamhetsberättelsen samt förslag till budget 
för nästa verksamhetsår. Avgiften till HABK för 2021 kommer att beslutas på 
Årsmötet – för 2020 gäller den tidigare beslutade på 150 kronor. 

Därefter diskuterades ”alla turer” kring Stadsrevisionens Granskningsrapport av
Grefabs verksamhet 2019 och Ordförandegruppens olika initiativ. En 
sammanfattning av rapportens rekommendationer kommer att publiceras i 
Roderbladet #1/20. Information lämnades om Bastugruppens fortsatta jobb 
och möten med Grefab och Fastighetskontoret , om ett nytt medlemssystem 
som vi ev. skall införa och om de s.k. Lova – bojarna vid Klockeskär/Kläholmen 
som blir en realitet under förutsättning av positivt besked från Länsstyresen.



Avslutningsvis kan vi konstatera att vi fått positiva besked när det gäller 
genomförandet av de frågor och önskemål vi skickat in till Grefabs beträffande 
såväl mera omfattande förbättringsarbeten – B-och C-bryggorna har tex under 
vintern setts över och förstärkts – som mindre kommer att utföras. Dock inget 
besked om när, hur och på vilket sätt de kommer att genomföras vilket vi 
kommer att försöka få fram till Årsmötet. Grefabs nyligen rekryterade 
Hamnchef Jessica Johansson, som vi hade på ett av våra styrelse- och 
funktionärsmöte, har tyvärr sagt upp sig, vilket vi beklagar. Vår ”Hamnkapten” 
Filip Holmer med tillfällig medarbetare har väl axlat Pelles mantel och sett till 
att ”vår fina hamn” sköts på ett bra sätt.

HABKS styrelse den 26 februari 2020


