
Protokoll från medlemsmöte tisdagen den 7:e sept 2021 kl 19:00 i
klubbhuset på HBK

§1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Angelica Skifferberg valdes till mötesordförande och Jessica Bergendahl till sekreterare.
Tove Callius Wiksaas och Dick Olsson valdes till justerare.

§3. Ekonomi

Kassör Pablo Valiente presenterade klubbens ekonomiska läge. I förhållande till budget ligger
ekonomin i fas. Torrsättningen som är i närtid är en kostsam post.
Idskärs popularitet, den effektiva hanteringen av bryggplatser och höga beläggningen har
genererat betydelsefulla intäkter.
Övergången till digital fakturahantering har varit fokus, är genomfört och ger tydlig översyn
och kontroll. Fokusområden nu och i närtid är bokslut samt att förbereda nästa års budget.
Medlemsavgifter har följt klubbens verksamhetsår, 1 okt - 30 sept. Funderingar och förvirring
från medlemmar har skett då avgifterna ej följer kalenderår.  Medlemsavgifter kommer nu
följa kalenderår, avisering i december.
Klubbens ekonomiska buffert tömdes vid 100-årsjubileumet. Behov av några på varandra
följande plusbudgetår bevakas i budgetarbetet.

§4. Upptagande av båtklubbslån från Swedbank via Svenska Båtunionen

Förändringen av medlemsavgifter enligt verksamhetsåret till kalenderår innebär motsvarande
4 månader (okt-jan) utan inbetalning. Klubben tar kortsiktigt båtklubbslån från Swedbank via
Svenska Båtunionen för att klara detta glapp. Klubbens kostnad för lånet är ca 8.500 kr,
återbetalas snarast möjligast. Medlemsmötet bifaller lånet, Pablo skickar in ansökan och
ansvarar för uppföljningen.

§5. Hamn / Varv / Torrsättning

Hamnkapten Pelle Ennerling inledde med responsen på mail (ca 100 inkomna önskemål)
gällande önskad torrsättningshelg. Bedömningen är att önskemålen kan uppfyllas.
Torrsättningen kommer att utföras av fasta arbetslag på ca 10-14 personer, likt årets
sjösättning samt sjö- och torrsättning 2020. Båtägaren kommer själv med båt till slipen och



ska finnas tillhands om något händer. Information gällande torrsättningen skickas ut via mail.
Önskas presenning under båten är det fördelaktigt om den placeras vid bockarna inför
torrsättning. Ordförande informerade att fiket kommer vara öppet alla torrsättningsdagar.
Varvschef Kristoffer Lotten informerade att första tillfället för bottentvätt var i söndags. Tider
bokas genom BAS. Samtliga båtägare rekommenderas att ta tillfälle i akt och tvätta botten
innan upptag.
Gällande bockförvaring påtalades vikten av att enbart bockar förvaras på angiven plats.
Varvschef uppmanade medlemmarna att anmäla sig till arbetslag för torrsättningarna.
Arbetslag för torrsättning önskas bokas till heldagspass. Antalet kunniga på slipen behöver
utökas. Sliplärlingstillfällen erbjuds.
Den ekonomiska situationen i klubben har resulterat i att enbart de mest nödvändiga
åtgärderna har utförts. Bryggunderhållet ligger efter. Bryggintendent Peter Karlsson har
besiktat och gjort en prioriteringsordning.

§6. Miljö

Miljöombud Micael Bengtsson inledde med beröm för sorteringen rent miljömässigt.
Iordningställande och rensning runt bryggorna har nyligen utförts. Ordningen och närmiljön
på bryggorna är dock under all kritik. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar kring sin bryggplats,
håller ordning. Förvaring av bränsledunkar på bryggorna är ej tillåtet.

§7. Glykolförbud i klubben – Alternativ lösning

Hamnkapten och miljöombud informerade om Vake, ett biologiskt nedbrytbart
antifrostskyddsalternativ till glykol. Utfasning av glykol är ett viktigt steg i klubbens
miljöansvar. Glykol är även en ekonomisk belastning för klubben då den står för en stor del
av miljöstationens kostnader.
Styrelsen föreslår att införa glykolförbud i klubben, obligatorium gällande Vake eller
motsvarande produkt. Medlemsmötet beslutade att införa en stark rekommendation om Vake
eller motsvarande detta år. Införande av glykolförbud till torrsättningen 2022. Individuella
avsteg mot förbudet kan efter ansökan godtas om giltig anledning finns. Klubben köper i år in
en pall med Vake i dunkar. Medlemmarna får möjligheten att köpa från klubben till
förmånligt pris. Hamnkapten och miljöombud återkommer med mer information via mail.

§8. Klubbhus

I takt med att Folkhälsomyndighetens restriktioner lättar har möjligheten för uthyrning av
klubbhuset ökat. Klubbhusvärdar bevakar och skriver in förutsättningarna i kontrakt vid
uthyrning. Väggmålningen i klubbhuset har tidigare restaurerats, undersökning om
kompletterande restaurering behövs i närtid. Medlem som utförde restaureringen är dock ej
medlem längre.

§9.  Idskär

Idskärsansvarig Angelica Skifferberg beskrev det gedigna arbetet med att vända Idskär från
halvtrist trend till uppskattat och välbesökt. Fortsatt genuint och generöst engagemang är
förutsättningen för att behålla och utveckla den betydelsefulla miljö och kulturen som skapats
där. Detta är alla medlemmars gemensamma ansvar att bevara. De två senaste somrarna har



Idskär slagit rekord i antal besökare och intäkter. Det finns behov och önskan om ytterliggare
en friggebod med bäddar. Medlemsmötet ställer sig positiv till det. Beslutades att
undersökning kostnader för detta.
Prissättning och villkor för besökare vid Idskär kommer ses över och presenteras på årsmötet.

§10. Reserverade platser för medlemmar på Idskär

Önskan om reserverade platser för HBK medlemmar på Idskär har inkommit, del av den stora
bryggan reserveras. Det finns behov av att komplettera med en lägre nivå för att förenkla för
de lägre båtarna.

§11. Stadgeändring – vice kassör

Styrelsen har erfarit att kassörposten med tiden antagit sådan omfattning att den bör fördelas
på två, en kassör samt en vice kassör.
Omröstning för beslut om alternativen
1) Styrelseutökande - vice kassör
2) Funktionärsutökande - vice kassör
Mötet beslutade att anta assisterande kassör som funktionärsposten vice kassör. Vice kassör
väljs vartannat år, liksom kassör. Malin Forsberg som redan stöttat som assisterande kassör
går in som vice kassör.

§12. Övriga frågor

Det lyftes inga övriga frågor.

§13. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


