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Arilds Hamnförening ordinarie 

årsmöte Påskafton, lördagen den 30 

mars 2013 klockan 0900 på 

Rusthållargården i Arild 

Protokoll 
 

 
1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Jan Eriksson hälsade alla hjärtligt välkomna  

2. Val av ordförande och sekreterare 

J. Eriksson, R Lundgren 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

Christer Svensson, Stefan Rafstedt 

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse utskickad och ligger på hemsidan. Ok. 

5. Fastställande av dagordningen 

Godkändes 

6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret 

Ordföranden redogjorde för strapatserna i samband med utläggande av Y-bommar, centralkätting, reparation 

av hamnpiren inklusive stenfyllning norr om store bro och verksamheten i övrigt.  

7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret 

Upplästes av sekreteraren. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 

Utskickad och upplagd på hemsidan. Årets resultat: -140 757.36. Egna kapitalet minskade till 43 497,26 kr. 

Kassören gick igenom resultat för 2012. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet besvarade frågan med ja. 

10. Val av styrelseordförande för ett år 

Jan Eriksson 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Ordinarie ledamöter:  Suppleanter: 

Rolf Lundgren (sekreterare) omval 2 år  Torsten Rosin nyval 2 år 

Lars Bergwall (kassör) omval 2 år  Anna Fröberg 1 år kvar 

Göran Elsmén 1 år kvar 

Sören Elén nyval 1 år 

Max Garsten omval 2 år 

Ulf Jacobsen 1 år kvar 
 

12. Val av revisor och revisorssuppleant 

Hans-Göran Arlock och Morgan Brodd 

 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

Olle Jönsson och Stefan Laurell 

  

14. Firmateckning 

Oförändrat enligt fastställda stadgar 

 

 

15. Förslag till kommande års budget 
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Årets budget presenterades av kassören. Hamnarrendet ökar med 25 000. Övriga poster väsentligen 

oförändrade. Vinschspelet och slipen fordrar renovering. Inkomster och utgifter jämnar ut varandra, alltså 

bygger vi inte på vårt kapital, vilket är otillfredsställande. Arbetet med de fasta förtöjningarna överskred 

budget med omkring 25 000 kronor. Årets kassaflöde visar att vi vid årets slut med 180 000 kronor.  

16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter 

Styrelsens förslag om höjda avgifter till årsmötet: Medlemsavgiften höjs med 50 kr. Samtliga båtplatsavgifter 

höjs med 4%. K- och Y-platser pålägges dessutom en akterförtöjningsavgift med 500 kr/år. Detta ger en 

sammanlagd höjning med 16%, som framgår av nedanstående sammanställning. Förslaget godkändes av 

årsmötet.  
 

• Gästbåtsdygn       150 kr/dygn 
                   (el- och vattenförsörjning samt dusch ingår) 

• Slipavgift (för gästbåtar)      100 kr/dag alt. 500 kr/år 
• Slipavgift kanot, dyk, sportfiske el. liknande företag    250 kr/dag alt. 1 000 kr/år 
• Gästande fiskebåt (1 sept. – 31 maj)     250 kr/vecka 
• Tillfällig hamnplats (juni-augusti)     250 kr/vecka 

                           (övrig tid)      150 kr/månad 
 

• Uppläggning på hamnplan: 

Segel Jollar m. ägare medlemmar i Hamnföreningen & S.S. Sjöhästen Gratis               

Övriga båtar inkl. slipavgift (juni-augusti)   1 000 kr/säsong 

                   (vinter)      600 kr/säsong 
• Årsabonnemang för kommersiellt utnyttjande av hamnen  Förhandlas 
• Medlemsavgift         250 kr/år 
• Anmälningsavgift till kölista fritidsbåtar   1 000 kr 
 

 
• Båtplatsavgifter    Beslut  2012-13    Beslut 2014 

   
• Platsbredd 1,8 meter max båtbredd 1,7m  1 470 kr 1 530 kr 
• Platsbredd 2,0 meter max båtbredd 1,9m  1 470 kr 1 530 kr 
• Platsbredd 2,2 meter max båtbredd 2,1m  1 875 kr 1 950 kr 
• Platsbredd 2,5 meter max båtbredd 2,3m  2 130 kr 2 220 kr 
• Platsbredd 3,0 meter max båtbredd 2,8m  2 560 kr 2 665 kr 
• Platsbredd över 3,0 meter   3 200 kr 3 200 kr 
• Avgift för alla platser med Y-bom eller Kätting   500 kr 

 

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 

Oförändrade styrelsearvoden godkändes 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

Inga ärende 

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende skall ske skriftligen till styrelsen 

senast den 31 januari. 

Inga ärende inkommit 

20. Övriga frågor. 

Lennart och Henrik Wettin, som båda avbett sig omval avtackades för lysande insatser under många styrelseår. 

21. Tidpunkt då justerat protokoll från årsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på föreningens 

hemsida.  

Före 23 april 2013 

 

22. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


