
Hovås Askims Båtklubb – HABK   Årsmöte

Protokoll fört vid HABK:s ÅRSMÖTE  

Datum: 2020 09 07
Kl. 19.00

Plats: Strandbaren i Hovås

Närvarande från styrelsen: 
Janerik Dimming, ordf. Johan Löfgren, ledamot
Bosse Palmås, vice ordf. Johan Taurell, ledamot
Alf Härsjö, Kassör Cecilia Glittsjö, ledamot (ej närvarande)
Stina Löfgren, sekreterare      Arne Johansson, suppleant                                              

Ordförande Janerik Dimming hälsar samtliga (40 personer) välkomna till Årsmöte 2020.
Kallelsen utgick tidigare till samtliga medlemmar om att Årsmötet skulle äga rum 200331 och med en 
reservtid 200428 men corona pandemin satte stopp för båda tiderna. Därför gick en ny kallelse ut till 
medlemmarna i HABK om ett försenat Årsmöte utomhus på Strandbaren i Hovås 200907. Allt enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kallelserna skickades till medlemmarna via e-mail, 
anslogs på tre ställen i hamnen/vaktstugan och på hemsidan. Medlemmarna uppmanas att meddela 
ändrade kontaktuppgifter digitalt via ett kontaktformulär på hemsidan.

Trots kyliga vindar gick mötet att genomföra på den rymliga terrassen där det fanns gott om 
sittplatser och plats för dem som önskade stå upp. Mötet genomfördes utan problem. Stämningen 
var mycket god. Vi serverades en god skink-och ostmacka med kaffe till. Ett stort tack till 
Strandbarens krögare Mats Jönsson för god service. 

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 Johan Taurell.

§6 Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§7 Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
Verksamhetsberättelsen för år 2019 har sammanställts av föreningens ordförande 
Janerik Dimming och lästes upp i ett koncentrat. Tre olika grupper har under året 
arbetat med; visionen för hamnen, bastuanläggningen på piren och medlemsservicen. 
Förvaltningsberättelsen fastställdes och har varit publicerad på hemsidan sedan i 
mars.

Revisionsberättelsen för 2019 utfärdad och granskad av Ulf Bergendahl HABK:s nya 
revisor fastställdes efter föredragning. HABK:s nyinvalde revisorssuppleant Claes 
Roxbergh presenterades och hälsades välkommen till HABK. Vi sänder ett tack till våra 
tidigare klubbmedlemmar Sten Adlersson, revisor och Kurt Maack, tidigare 
revisorssuppleant. Båda avlidna under 2020. 



§8 Beslut 2019
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 2019.

§10 Budget för 2020/21 presenterades av Alf Härsjö och godkändes av stämman.
Årsavgiften för 2021 beslutades höjas till 200:- av en enig stämma. Den frivilliga 
avgiften på 300: - för ej utfört vaktuppdrag kvarstår 2021.  Antalet betalande 
medlemmar har aldrig tidigare varit så många som 2020 – vid tiden för stämman var vi 
391 medlemmar och två hedersmedlemmar. Budgeterad inkomst för 2021 via 
medlemsavgiften är ca 75.000:-  

§11 Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma: 
Ordförande: 
Janerik Dimming   ordförande omval
Bosse Palmås v.ordförande omval
Alf Härsjö kassör omval
Stina Löfgren sekreterare omval
Johan Löfgren ledamot omval
Johan Taurell ledamot omval
Cecilia Glittsjö ledamot omval
Arne Johansson                        suppleant         omval

§12 Val av revisorer:

Ulf Bergendahl  omval

Revisorssuppleant:
Claes Roxbergh  nyval

§13 Val av valberedning:
Raymond Frankenberg omval
Hans Frick omval

§14 Vaktsäsong år 2019
Statistik över vaktinsatserna under 2019 sammanställd av Alf Härsjö visar att 88% av 
alla schemalagda vaktnätterna var bemannade och vilket var betydligt bättre än 
tidigare år. Fem båtplatsägare kallades till varje vakt för att säkerställa och förbättra 
vaktandet. Man har då möjlighet att dela upp natten i pass. Vaktschemat är lagt på 
samma sätt som tidigare år. En koncentration av vaktandet är till de perioder som vi 
anser vara mest utsatta för stölder och skadegörelser. Alla medlemmar uppmanades 
till att kontrollera vaktschemat och ev. byta tid med en båtgranne om inte tiden 
passar. 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 ute då det skickar tydliga signaler om att vakt finns på plats.

§15 Vaktlista 2020
Vaktlista för år 2020 skickades ut till båtplatsinnehavarna tillsammans med inbjudan 
till Årsmötet, som p.g.a. corona tvingades skjutas upp. Vaktlistan sätts också in i 
pärmen vaktboden. Däremot läggs den inte ut på hemsidan då ev. tjuvar kan se när 
hamnen är bevakad. 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. Du kan även vakta annan tid, än föreskriven enl. 
vaktschemat. Huvudsaken är att du ställer upp.  Endast två stölder har skett i hamnen 
sedan januari 2020 tom 1 sept.. (200528, stöld av helt ny båt och 200821 stöld av 
utombordare). Coronaläget medför att utländska ligor inte kan agera på samma sätt 
som tidigare). 
Läs vaktrutinerna som Bosse Palmås har sammanställt VAKTRUTINER, en skrift som 
finns i vaktboden och som ligger på hemsidan 
www.habk.se      

§16 Övriga frågor
Marcus Håkansson representant från R/S Hovås framförde ny information om 
Båtlivshuset/Sjöräddningsstationen. Bygglovsritningarna är inlämnade och bygglov 
erhållits. Så snart finansieringen finns på plats kommer man att sätta igång bygget. I 
nuläget fattas det ca 2-3 mkr som måste samlas in. Tre storfinansiärer behövs och 
dessutom småbidragsgivare. När väl finansieringen är klar räknar man med en kort 
byggtid. Redan nu börjar omplaceringen av vinteruppställda större båtar. Gräset på 
baksidan om de västra sjöbodarna grävs upp och iordningsställs som vinterplatser.  
Ordf. Janerik Dimming har jobbat med att få tillstånd sk LOVA-pengar till att lägga ut 
tre stycken bojar mellan Lilla Kläholmen och Klockeskär. Omfattande 
ansökningshandlingar har skickats in till Länsstyrelsen och i dagsläget ser det lovande 
ut.
Arkitekt Christer Nordström och Johan Löfgren i delar av HABK:s Bastugrupp 
presenterade ett mycket spännande förslag på bastuenheter, bryggor och soldäck på 
A-piren.
Familjen Mats och Odette Ekholm presenterade sitt nya projekt att sätta upp två 
padelbanor på f.d. tennisbanan. De har redan påbörjat röjningen. Familjen har 
arrenderat tomten av Fastighetskonoret. Banorna räknas vara klara till påsken 2021. Vi
ser från HABK mycket positivt på detta och inte minst att det blir det fler människor i 
rörelse och mer upplyst i hamnen. 
 

§17 Mötet avslutades.

Årsmötet 2020 var, under rådande omständigheter, välbesökt med 40 medlemmar, 34 män och 
sex kvinnor. Stämningen var god i den kyliga blåsten och mackorna smakade gott.
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