Verksamhetsberättelse för Hovås Askims Båtklubb för tiden
januari 2020 till januari 2021.

Styrelsen som valdes vid det uppskjutna Årsmötet den 7 september 2020 bestod
av;
Ordförande; Janerik Dimming (omval)
Vice ordförande; Bosse Palmås ( omval)
Kassör; Alf Härsjö (omval)
Sekreterare; Stina Löfgren (omval)
Ledamöter; Johan Löfgren, Johan Taurell, Cecilia Glittsjö (omval)
Suppleant; Arne Johansson (0mval)
Revisorer; Ulf Bergendahl (omval) och Claes Roxbergh (nyval)
Valberedning; Hans Frick och Raymond Frankenberg (omval)
Webansvarig; Mikael Lexén (omval)

Verksamhetsåret 2020 har till stora delar präglats av den Pandemi som bröt ut i
februari 2020 och som för HABK bla inneburit ett flyttat och ”krympt” Årsmöte,
få fysiska möten och några digitala med styrelsen och endast ett möte med
styrelsen och alla funktionärer, inställd Hamndag i augusti 2020 liksom testning
av uppblåsbara flytvästar som SXK skulle ha arrangerat. Trots Pandemin har
både vår Bastugrupp och Medlemsservice grupp arbetet vidare, ofta via digitala
möten.

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 i
grupper diskutera det förslag till Verksamhetsinriktning för HABK som en
arbetsgrupp bestående av Arne Johansson, Gilbert Johansson, Stina Löfgren
och Johan Löfgren (ordf.) förtjänstfullt arbetat fram. Dokumentet som kommer
att vägleda HABKs fortsatta verksamhetsinriktning kommer efter några
justeringar att beslutas vid nästa styrelsemöte den 25 februari och sedan
”ratificeras” vid det kommande Årsmötet. Det kommer också att publiceras på
vår hemsida.
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.

Årsmötet som var beslutat till den 31 mars på Golfkrogen liksom den 28 april
ställdes in pga den rådande pandemin

Årsmöte den 7 september utomhus hos Standbaren kl 19 till 20.30
Efter att ha skjutit på vårt Årsmöte två gånger genomfördes det utomhus hos
Hovås Strandbar den 7 september med ett 40-tal deltagare som på verandan
höll ”corona-avstånd”. Årsmötets förhandlingar löpte smidigt och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Efter vår revisors suppleants
bortgång föreslog valberedningen nyval av Claes Roxbergh som Årsmötet också
beslutade liksom en höjning av medlemsavgiften för 2021 till 200 kronor.
Övriga frågor var bland annat vaktsäsongen med brottsstatistiken, Båtlivshuset,
LOVA-bojarna, Bastuprojektet, Grefab aktuella frågor samt information om en
ny Padelbana som håller på att byggas på den gamla tennisbanan och som
beräknas vara färdig till Påsk nästa år. Mötet avslutades med att HABK
traditionsenligt överlämnade en check på 5 000 kronor till R/S Hovås som tack
för att de belyser bryggorna när de ad hoc återvänder från en
sjöräddningsinstans!
Marcus Håkansson som var inbjuden gäst från R/S Hovås meddelade att
Sjöräddningssällskapet har beslutat att under 2021 bygga ett nytt stationshus
alldeles intill Grefabs kontor i Hovås hamnen. Bottenplanet i suterränghuset
kommer att bli ändamålsenliga och länge efterlängtade lokaler för R/S Hovås
och andra plan en öppen yta för sammankomster som sjöräddningen och de
som har aktiviteter i hamnen, som HABK och Sjöscouterna kommer att
arrangera - Ett Båtlivshus som kommer att innebära en mötesplats för alla
båtintresserade och en mera levande hamn.

Ordföranden informerade om att HABK har lämnat in en ny ansökan om ett så
kallat LOVA-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) till Länsstyrelsen för att kunna
lägga ut tre bojar i viken mellan St Klockeskär och St Kläholmen med syftet att
skydda de viktiga ålgräsängarna. Bojarna kommer att tillverkas och läggas ut av
Svenska Kryssarklubben/ Väst och HABK har beviljats en tidsbegränsad
strandskyddsdispens för projektet. Ett bidrag på 48 000 för att lägga ut tre
bojar har senare beviljats och de kommer att läggas ut våren 2021.
Johan Löfgren och Ordföranden informerade om det sk Bastuprojektet som en
arbetsgrupp inom styrelsen, förstärkt med vår ”hus-arkitekt” arbetat fram
bestående av ett länge efterlängtat vindskydd, ett soldäck och en bastu på
piren. En bygglovsansökan inlämnades till Stadsbyggnadskontoret i mitten av
september och bygglov erhölls i slutet av oktober. Arbetsgruppen förstärkt
med en jurist och en ”byggare” kommer att ta fram ett prospekt för att
undersöka intresset bland båtägarna i hamnen. Intresset bland de närvarande
medlemmarna var mycket stort för att förverkliga detta projekt som kommer
att ”lyfta” hela hamnen.
Vaktstatistik; Av alla schemalagda 113 vaktnätter bevakades 86 % (88 % FÅ) av
en eller flera båtägare. Och det är tillfredsställande men tyvärr har alltfler i år
gått vakt ensam och det är ur säkerhetssynpunkt inte bra – även om man som
ensam kan göra en viss nytta genom att belysa bryggorna med vår nya starka
lampa som satts upp på nocken på klubbstugan. Det är dock endast 35 % av alla
båtägarna som går vakt och hela 65 % som låter andra vakta deras båtar! Detta
är en prioriterad fråga för styrelsen att ta tag i till nästa år då vi också hoppas
på att pandemin inte avhåller någon från att gå vakt!
Och det är kanske tack vare vår bom och dem som vaktar att vi endast haft två
polisanmälda brott i sommar – en komplett styrpulpet båt stals under
Kristihimmelsfärdshelgen och en utombordare i mitten av augusti. Men även
när båten ligger på land gäller det att se till den då och då – en segelbåtsägare
som ligger granne med bommen blev i mitten av oktober bestulen på sin
generator till en äldre inombordare! Så lås stegen och båten och gör allt för att
försvåra för oärliga att ta sig ombord även under vinter säsongen.
Styrelsen för HABK har i flera år påpekat att de fyra bryggorna som ligger
närmast innanför piren är i mycket dåligt skick – blåser det mer än 15 m/sek

gungar det betänkligt och två balkar kollapsade också förra året. Nu har Grefab
i sin senaste styrelserapport skrivit att ”Bryggorna i Hovås är konstaterat dåliga
och i behov av en ersättningslösning”. I samma rapport anges det också att
Grefab kommer att lämna in en Miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen
och har budgeterat 10 Mkr för att ersätta bryggorna med flytbryggor som skall
vara klara till Q1 / 2023. HABK har under hösten lämnat in en skrivelse med
synpunkter på det ”Samrådsunderlag” som Grefab och deras konsulter tagit
fram.
Styrelsemöte den 6 oktober 2020 hos Strandbaren kl 19 till 20.30 varvid
följande bla behandlades;
Den mesta tiden ägnades åt HABKs sannolikt största projekt hittills - Bastun,
Soldäcket och Vindskyddet på A-piren. Johan L och Johan T informerade om
arbetet i arbetsgruppen så här långt och meddelade att den tillträdande
sekreteraren Jonas Wimmerstedt (om nästa Årsmöte så beslutar) och HABKmedlemmen Mats Nordèn kompletterat gruppen som har uppföljande möten
varannan vecka och att Johan L distribuerar minnesanteckningar till hela
styrelsen. Beslut togs att inom ramen för HABKs ordinarie verksamhet
finansiera projekter fram tom bygglovet på ca 7 000 kr och att ett senare
styrelsemöte fåt ta beslut om fortsatt finansiering. Övriga frågor som
behandlades var bla LOVA-bojarna, stölder vintertid, uppsägning till fortsatt
styrelsearbete från Stina L samt dito för Bryggvärden Gilbert Johansson.
Valberedningen har skaffat fram ersättare; Jonas Wimmerstedt för Stina och
Anders Öfverman för Gilbert.

Digitalt styrelsemöte den 11 januari 2021 kl 19 till 20 varvid bla följande
behandlades;
Styrelsen har via den tillträdande sekreteraren belyst konsekvenserna av olika
driftsformer för det planerade ”Bastuprojektet” och på inrådan av
bastugruppen förorda att projektet drivs som en sektion inom HABK med eget
plusgirokonto för att förenkla uppföljningen av intäkter och kostnader. Jonas
menade också att projektet väl ryms inom ramen för HABK s stadgar samt att
risken för personligt ekonomiskt ansvar för styrelsemedlemmarna inte
föreligger. Dessutom har alla förhandlingar så här långt, liksom bygglovet, skett

i HABKs namn. Efter en stunds diskussion enades styrelsen att driva projektet
inom ramen för HABKs verksamhet vilket bla kommer att stärka vårt varumärke
och hittills inte föranlett annat än enbart positiva reaktioner från
medlemmarna, Grefab och Fastighetskontoret. Efter ett förslag av Bosse P
kommer HABK att anmäla ett intresse av att vara med och påverka utformning
och funktionalitet hos de nya flytbryggorna som skall ersätta B- tom Ebryggorna.

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi fått positiva besked när det gäller
genomförandet av de frågor och önskemål vi skickat in till Grefab beträffande
såväl mera omfattande förbättringsarbeten – tex vindskyddet på piren och de
nya flytbryggorna B-tom E-bryggorna samt traverser i mastskjulen. Grefabs
senast rekryterade Hamnchef Jessica Johansson, som vi hade på ett av våra
styrelse- och funktionärsmöte, har tyvärr sagt upp sig, vilket vi beklagar och
någon ersättare har ännu inte tillsatts. 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 21 februari 2021

