
PROTOKOLL FRÅN HBBF:S STYRELSEMÖTE 
Måndagen den 3 februari 2020, kl 18.00-19.30 i klubblokalen 

 
Närvarande: Torbjörn Manninger, Nicklas Raask, Martin Esmyr och Göran Sundbladh 
Frånvarande: Stefan Wallin 
 
1) Ordförande hälsade styrelsen välkommen till det nya verksamhetsåret och öppnade 
mötet. 
2) Ordförande till mötet valdes Torbjörn och till sekreterare Göran. Till justeringsmän valdes 
Nicklas och Martin. 
3) Styrelsen gick genom föregående protokoll. Torbjörn undersöker möjligheten att även 
larma redskapsboden. 
4) Nicklas redovisade föreningens ekonomi vilken är bra, cirka 211000 kronor i 
tillgodohavande innan årets avgifter kommit in. Nicklas skall också se över möjligheten att 
fondera pengar för framtida utgifter. 
5) Torbjörn redovisade inkomna offerter för asfalteringen mellan klubbhus och redskapsbod. 
Beräknad kostnad för asfaltering, två lyktstolpar, pållare för fastlåsning, elarbeten mm 
beräknas till cirka 270 000 kr. Arbetet kommer att ske mellan 20-04-20 och 20-05-11. 
Berörda medlemmar kommer erbjudas andra platser under tiden samtidigt som 
medlemmarna får ansöka om de nya asfalterade platserna. 
6) Styrelsen beslutade om årets avgifter vilka blir enligt följande: 
Rampavgift: 600 kr 
Båtplats: 1700 kr. 
Vinterförvaringplats: 300 kr.( Alltid flyttbar) 
Sommarförvaringplats: 500 kr.(Alltid flyttbar) 
Dessutom kommer det finnas cirka 10 platser där kärran inte blir flyttbar under vissa tider och 
där blir kostnaden lägre. 100 kr för vinter och 300 kr för sommarförvaring. 
7) Torbjörn informerade styrelsen om att föreningen troligtvis kommer att ingå i SBU 
systemet från och med 20-02-20. Då vi inte är en ideell förening så har det bidragit till 
förseningen av medlemsskapet. Medlemsavgiften blir 82 kr per medlem. Torbjörn skall 
kontrollera om även rampavgiftmedlemmar ingår och hur debiteringen kommer att göras. 
8) Styrelsen kommer att rekommendera årsmötet omval 2 år av Torbjörn Manninger som 
ordförande, omval 2 år av Stefan Wallin som styrelsemedlem, nyval 2 år av Martin Lundblad 
som revisor. Dessutom kommer styrelsen undersöka möjligheten att finna två personer till 
valberedare under årsmötet. 
9) Arbetsmöten bestämdes till 20-05-16 och någon dag under asfalteringsarbetet. Dessutom 
skall möjligheten att ha arbetsmöte/aktivitetsmöte under hösten undersökas. 
10) Styrelsen upprättade dagordning för årsmötet som nu kommer att läggas ut på 
föreningens hemsida. Årsmötet 20-03-11 kommer i år att vara på Stora Lundby golfbanas 
lokal, övre våningen. 
11) Torbjörn avslutade mötet och styrelsen gick ut och tittade på det fina markarbete som 
utförts vid redskapsboden och ned mot sjön. 
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Martin Esmyr                              Nicklas Raask 

 


