Hovås Askims Båtklubb – HABK 2021 09 28 Årsmöte
Protokoll fört vid HABK:s ÅRSMÖTE (Org. Nr. 866001-2900)
Datum:
Kl.

2021 09 28
19.00-21.30

Plats:

Hovås Golfkrog
Närvarande från styrelsen:
Janerik Dimming, ordf.
Bosse Palmås, vice ordf.
Alf Härsjö, Kassör
Stina Löfgren, sekreterare

Johan Löfgren, ledamot
Johan Taurell, ledamot
Cecilia Glittsjö, ledamot
Arne Johansson, suppleant

Vid öppnandet hälsar ordförande Janerik Dimming samtliga 60 medlemmar välkomna till HABK:s
Årsmöte 2021 på Golfkrogen i Hovås .
På grund av Coronapandemin har mötet blivit uppskjutet två gånger. Kallelse har utgått till samtliga
medlemmar på HABK hemsidan, via e-mail och anslagits på tre ställen i hamnen/vaktstugan.
Kvällens föredragshållare och HABK medlem, Patrik Ström berättar engagerat och visar bilder på
färden till Helgoland, med sin båt Medström tillsammans med hustru Birgitta och lilla hunden Cilla.
Vi fick mycket god information om hur vi bäst skulle kunna ta oss till detta spännande mål.
Mycket uppskattat.
Medlemmarna uppmanas att meddela ändrade kontaktuppgifter digitalt via ett kontaktformulär på
hemsidan.

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 Silas Pettersson och Lars Andersson

§6

Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
Verksamhetsberättelsen för år 2020 har sammanställts av föreningens ordförande
Janerik Dimming och lästes upp i ett koncentrat. Den har funnits tillgänglig på HABK:s
hemsida sedan i mars 2020.
Tre olika grupper har under året fortsatt sitt arbete med olika projekt i hamnen:
1. Båtlivshuset: Ordförande Janerik Dimming (HABK) visade den ursprungliga
broschyren för Båtlivshuset och rekapitulerade mötet 2017 med SSRS:s VD Rolf
Westerström om uppdraget för Peter Löfgren (SSRS) och Janerik Dimming att skapa ett
gemensamt Båtlivshus för alla intressenter i hamnen såsom SSRS, HABK och
Sjöscouterna samt att huset skulle nyttjas och användas av alla parter. Rolf anslog då
50.000:- för att skapa en presentation/broschyr med ritning på huset för alla
intresserade och för insamling av medel till finansiering och sponsorer. HABKmedlemmar och en sponsor har bidragit med ca:200.000:-. På Årsmötet överlämnade

HABK ytterligare 7.000:- till Båtlivshuset. Marcus Håkansson representant från R/S
Hovås, framförde ny information om Båtlivshuset/Sjöräddningsstationen. Inför
byggstart har nu den s.k. ersättningsytan för uppställning av båtar färdigställts, några
båtar har redan placerats där. I nästa vecka, v.40 börjar man med provgrävning och
huset beräknas att levereras vecka 50. Vecka 18, 2022 sker besiktning på plats.
Finansieringen är delvis klar. HABK har bidragit med årlig gåva samt insamlade medel.
Större summa krävs för hela projektet. Marcus informerade också om att en ny
räddningskryssare snart kommer att bemanna Hovåshamnen2. Bastugruppen: Arkitekt Christer Nordström och Johan Löfgren (HABK), Johan
Taurell (HABK) Jonas Wimmerstedt (HABK) m.fl. som ingår i HABK;s Bastugrupp har
under året arbetat vidare med det spännande bastuprojektet. Ritningar på förslag på
bastuenhet, brygga och soldäck på A-piren har beviljats bygglov. Ett första förslag till
informations folder visades nu upp och frågor och motförslag ventilerades. Intresset
verkade vara stort. Bastugruppen tecknar ett eget bankkonto/plusgironummer och
kommer inte att ha något samröre med HABK:s ekonomi utan verkar helt fristående.
Man presenterade även planen/villkor för medlemskap (inträde/utträde), årskostnad,
medlemslån, praktiska lösningar på städning och skötsel m.m. Synpunkter på frågorna
om anläggningens storlek, dess utsatthet för vind och sjö samt ev. skadegörelse,
”fripassagerare”, framtida arrendekostnader mm framfördes också. Kontakt skall
etableras med fd. hamnkaptenen Tore Glittsjö med syfte att få information om mest
lämpliga platsen för bastun på piren och om bottenförhållandena.
Tillträdande sekreterare Jonas Wimmestedt informerade om ett styrelseförslag om att
ändra stadgarnas paragraf 3 genom ett tillägg i versaler nedan; Medlemskap: i HABK
kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och förbinda sig att följa
klubbens stadgar och ha anknytning till Hovås småbåtshamn genom egen eller
närståendes båtplats, ALTERNATIVT GENOM MEDLEMSKAP I BASTUSEKTIONEN samt
har betalat medlemsavgift. Hedersmedlem, som är avgiftsbefriad, kan förslås av
medlem och utses av styrelsen. Beslut om detta förslag kommer att tas vid två extra
eller ordinarie Årsmöten.
3. Brygg-gruppen: Bryggorna B-C-D-E kommer under kvartal 2 2023 att bytas ut av
Grefab till flytbryggor. Styrelsen har utsett en ”Brygg-grupp” med uppgift att bevaka
projektet så att det blir så bra som möjligt för våra medlemmar. Gruppen består av
Bosse Palmås (ordf.) bryggvärdarna Ulf Bergendahl, Roger Ohlsson och Christer
Nordström samt Claes Roxbergh och Johan Wetterlund. Under augusti 2021 har våra
bryggvärdar monterat röda HABK-skyltar vid varje båtplats där båtplatsinnehavaren är
medlem i HABK med syftet att snabbt kunna identifiera båtägaren om något händer
med en medlems båt.
4. HABKs tre sk LOVA-bojar ost om St Klockeskär och norr om St Kläholmen har enligt
stämman blivit mycket uppskattade och flitigt använda av såväl medlemmar som
gäster och så här långt även börjat ge blygsamma intäkter i forma av liggavgift/bidrag.
En delrapport har lämnats in av ordf. i slutet av september med bla. en film som också
kan ses på hemsida och med begäran om ytterligare kostnadstäckning!

§8

Förvaltnings- och Revisionsberättelserna
Förvaltningsberättelsen fastställdes och har publicerats på hemsidan.

§9

Beslut om fastställande resultat-och balansräkning föregående år 2020 och budget
för 2021
Resultat och balansräkningen presenterades av Alf Härsjö
Årets resultatför 2020 blev 55 924 kr. I denna summa ingår ett förskottfån Lst/LOVA
för bojarna på 26 700 kr, dvs det verkliga resultatetför 2020 blev 29164 kr. Att
överskottet blev så stort beror på pandemin som gjorde att vi inte genomförde alla
våra aktivitetet.
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att årets resultat övergår i nästa års
räkning.
Budget för innevarande år 2021 medför att vi beräknar årets resultat till -71 750 kr.
trots detta kommer vi att ha ett uppskattat saldo 31/12 2021 på ca 30 000 kr. De stora
kostnaderna är medlemsavgifterna till Båtunionen på 34 400 kr (men här ingår tex en
försäkring för alla medlemmar – se www.svenskasjo.se för omfattning och villkor av
Båtklubbsförsäkringen och tidningen Båtliv med sex nummer per år) och ett utlägg för
bojarna med ca 10 000 kr per boj. Denna siffra kan reduceras när vi får ytterligare
bidrag från Lst/LOVA.
Årsavgiften för 2022 beslutades ligga kvar på 200 kr av en enig stämma liksom den
frivilliga avgiften för ej utfört vaktuppdrag på 300 kr. Antalet betalande medlemmar
har ökat till 430 och ger en budgeterad inkomst för 2022 via medlemsavgifter på ca
80 000 kr

§10

Revisionsberättelsen för 2020 är utfärdad och granskad av HABK:s revisor Ulf
Bergendahl och Årsmötet fastställde bokslutet och gav styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

§11

Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma:
Ordförande:
Janerik Dimming
ordförande omval
Bosse Palmås
v.ordförande omval
Alf Härsjö
kassör
omval
Jonas Wimmerstedt
sekreterare nyval
Johan Löfgren
ledamot
omval
Johan Taurell
ledamot
omval
Mikael Léxen
ledamot
nyval
Arne Johansson
Suppleant
omval
(Stina Löfgren
sekreterare avstått omval)
(Cecilia Glittsjö
ledamot
avstått omval)

§12

Val av revisorer:
Ulf Bergendahl
Revisorssuppleant:
Claes Roxbergh

§13

Val av valberedning:
Raymond Frankenberg
Hans Frick

omval
omval
omval
omval

§14

Vaktsäsong år 2021
Preliminär statistik över vaktinsatserna under 2021 visar att 83% av alla schemalagda
vaktnätter var bemannade vilket var ännu bättre än 2020. Men tyvärr var alldeles för
många endast bemannade av en person. Man bör försöka hitta en vaktkamrat.
Fem båtplatsägare kallades till varje vakt för att säkerställa och förbättra vaktandet. Då
finns 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 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. Hittills i år har endast två
polis- anmälda stölder rapporterats – bägge har klarats upp!

§15

Vaktlista 2021
Vaktlista för år 2021 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 uppmanas till kontakt med båtgranne för eventuellt byte av
vakt tid. Likaså att vi under pågående vakt kan ringa eller sms:a och påminna
nästkommande vaktpersoner. Givetvis kan du vakta en annan tid, än föreskriven enl.
vaktschemat. Huvudsaken är att du ställer upp.
Läs vaktrutinerna som Bosse Palmås har sammanställt VAKTRUTINER, en skrift som
finns i vaktboden och som ligger på hemsidan
www.habk.se
Den fina tavlan som HABK fick i gåva av marinmålaren, konstnären och
hedersmedlemmen Franz Glatzl auktionerades ut och tillföll Silas Pettersson för 2 000
kronor.

§16

Eftersom ett förslag till stadgeändring inte fanns med i Årsmötes-kallelsen, men
redovisades under § 7 ovan, kommer det att behövas kallas till extra Årsmöten för att
fastställa detta förslag till ändring av stadgarna.

§17

Mötet avslutades.
Årsmötet 2021 var, under rådande omständigheter, välbesökt av 60 medlemmar. Stämningen var
god och samvaron uppskattades.
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Lars Anderssom

