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Verksamhetsberättelse 20 I l.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 sammanträtt 10 gånger inklusive årsmötet. Dessutom har ett extra
föreningsmöte anordnas för att fastställa den ändring av stadgarna som antogs vid årsrnötet. Ett extra styrelsemöte
hölls också den I 1.1 1.30 för att diskutera de skador som uppstod vid den exceptionella stormen 1L11.21 . Arbetet
inom styrelsen har fungerat mycket konstruktivt, ofta i consensus med många olika infallsvinklar på våra frågor -

allt lor en bästa samsyn fcjr Arilds IIamnförening. Det speciella dokument " Roller inorn Arilds Hamnförening"
som togs fram 2009 har också i år tjänat som en god vägledning för styrelsens arbete. Under verksamhetsåret har
Lars Bergr,vall på ett förtroendefullt sätt fungerat som kassör och Rolf Lundgren sorn vår ständige sekreterare.

Ett stort antal kontakter med Höganäs Kommun har genomförts under året. Skadorna efter den svåra storm som
dlabbade Arilds Hamn 11.11.21 har diskuterats i detalj med företrädarna för Höganäs Kommun bitr.
Samhällsbyggnadschefen Margareta Engqvist-Björkenhall och hennes närmaste man l(arl-Magnus Andersson. Ett
ornfättande röjningsarbete och reparationer av den raserade stora Piren skall göras. Detta arbete är enligt Karl-
\lagnus Andersson planerat till sista veckan i mars och forsta veckan i april. När detta arbete slutför1s kan den
sedan förra året planerade upprr-rstningen av stenfyllningen norr onr Stora Pir slutföras. I(ostnaden flor detta arbete
har av kornmunen beräknats till 500.000:-.

Renovering och uppsnyggning av Hamnboden påbörjades hösten 2009 har fortsatt även under detta år. I samråd
n.red Margareta Engqvist-Björkenhall har vi också kunnat konstatera att den ornkringliggande trarken inte ingår i

\'ägforeningens ansvarsområde utan den ingår som en del i Harnnföreningens arrendeavtal med Höganäs
Kotntnun. Det innebär bl.a. att den invalidparkeringsplats som av okänd anledning iordningsställts mitt framfor
Hatnnkontoret nu kan flytas till en mer passande plats på den stora parkeringen öster om hamnen.

En viktig och ständigt återkornmande fråga i styrelsen är fortöjningar och säkerhet i hamnen. De tester av s.k. Y-
bommar som gjordes lorra året visade sig vara så framgångsrika att ytterligare utbyggnader kunde göras under
detta år. Dessutom har beslut tagits i styrelsen att Y-bommar skall läggas på samtliga platser på Träbryggans
norra sida. Arbetsgruppen har utgjofts av Lars Bergwall, Lennad Wettin och undeftecknad. Vidare har det under
året giorts ett förslag till för1öjningsanordningar för de båtar som ligger loftöjda vid Stora och Lilla Pir. Förslaget
eår i stoft ut på att en ca2,2 ton tung centrumkätting skall liistas på harrrnbotten. Från denna kätting skall sedan
nrindre kättingar till varje båtplats fiistas. En 50m lång kätting har genom Lars Bergwalls försorg hittats i
Dann-rark och den beräknas kunna levereras tillArild i slutet av mars. Även orn kostnaden för detta projekt är hög
så ligger den väl inorn ramen för föreningens fonderade medel och detaljerna framgår av årets budget.

Under verksamhetsåret frarl till årsskiftet 201ll12 har Magnus Berlhelius varit vår Hamnkapten och även varit
kontrakterad för städuppdraget i hamnen. Från den 1 januari 2012har Magnus överlämnat ansvaret till Henrilr
\\'ettin som därmed axlat denna betydelsefulla mantel och för ansvaret för toalett och dusch har Hamnfiket
kontrakterats. Bengt Göransson har på ett sedvanligt ftrtjänstfullt sätt svarat för upptagande av hamnavgifter från
Gästande båtar. Lördagen den 28 maj genomfördes den årliga allmänna städdagen med hjälp av föreningens
rnedlernmar.

Svenska Sjöräddningssällskapet i Höganäs erhåller från och med 2009 en årlig gåva motsvarande 1000 kr från
Arilds Hamnförening. På Arildsdagen besökte räddningskryssaren, Rescue Lars t,indfeldt Arilds hamn med
uppvisning och demonstration. Besättningen bjöds traditionsenligt på "si1lamacka". Arildsdagen arrangerades
som vanligt av Arilds Byalag.

Arild 2012.03.20

Jan E Eriksson
Ordförande

Arilds Hamnförening, Storct Vcigen I , 263 73 Arild. Pg 468 16 B3-B
Telefon hamnJbgde 0703-855 655



Arilds Hamnförening

ARSREDOVISNING

Styrelsen för Arilds Hamnförening får härmed avgiva följande årsredovisning
för verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

FÖRVALTN I NGS BE RÄTTELS E

Arilds Hamnförening är en ideellt arbetande förening som enligt avtal med Höganäs Kommun
arrenderar Arilds hamn i syfte att bibehålla hamnens funktion som attraktiv hamn för fritids-
verksamhet med inslag av yrkesfiske Verksamheten inom Arilds Hamnförening skall inte
generera vinst.

Generellt gäller:
- Stadgar för Arilds Hamnföreniing
- Hamnordning

Styrelsen i Arilds Hamnförening är verkställande organ och består förutom av ordförande av
sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Hamnfogden rapporterar direkt till styrelsen och adjungeras vid behov till styrelsemöten. Ett
speciellt arbetsutskott ur styrelsen finns till stöd och samordning av hamnfogdens operativa
^.h^+^,,^^^i{+^.dr uErJuPPvil rur .

Arilds hamnområde ca 4.600 kvm

Byggnader och anläggningar:
- Ruff

T^^ l^++l-.,,^^^ ^l- r vdrsLruyvvr rqu
- F.d. Hamnmästarkontor
- Kajer, bryggor, förtöjningsanordningar, slip, slipvinsch

Inom hamnområdet finns fem hamnbodar äqda av:
Max Garsten (2 st)
Hans Bäge
ötorn uslentno
Mugnu, gerträtius

Opterativt arbete:
Magnus Berthelius, hamnfogde
Bengt Göransson, gästbåtsavgifter och flagghissning
Magnus Berthelius, städ- och renhållning
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Arilds Hamnförening

Medelantalet årsanställda under verksamhetsåret har varit föliande
Män
Kvinnor

Org.nr: 843002-6511

2011 2010
0,2 0,2
0,0 0,0
0,2 0,2

Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående medel:

Arets resultat 23 994,75
disooneras sålunda;
Till eget kapital överföres 23 994,75

Tidigare överskott har överförts till eget kapital i avvaktan på att planerade investeringar för
upprustning av Arilds hamn kan genomföras.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-
och balansräkningar med tillhörande notanteckninqar.
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Arilds Hamnförening

RESULTATRAKNING

Rörelsens intäkter
Fasta hamnplatser
Gästbåtsavgifter
Landplatser
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Depositionsavgifter
Övrigt

Rörelsens kostnader
Hamnarrende
Ovriga lokalkostnader, El o VA
KÄnia tiänetor

Underhåll hamn
övrigt
Löner inkl

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansiella kostnader

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

Skatt

Arets resultat

Oro.nr: 843002-6511

2011-01-01
20'|.1-12-31

107 700,00
14 800,00
16 800,00
28 400,00
26 000,00
50 000,00
33 640,00

2010-01-01
2010-12-3',1

123 800,00
28 480,00
19 800,00
26 800,00
25 000,00

0,00
10 273,00

277 340,00

-30 000,00
-88 234,00

-2 200,00
-84 658,30
-17 197,95
-32 814,00

234 153,00

-30 000,00
-89 580,00
-2'l 500,00
-15 685,00

-9 031,00
-31 250,00

-255104,25

22 235,75

1 759,00
0,00

23 994,75

9'oo

_____23_ggl.:5

-'197 046,00

37 107,00

36,00
0,00

37 143,00

0,00

37 143,00
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Arilds Hamnforening

BALANSRÄKNING

TILLGÄNGAR

Omsättninqstillqånqar

Kassa och bank

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Summa omsättningtillgångar

Summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kodfristiqa skulder

Deposition för köplats
Leverantörssku lder
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Övriga skulder

Summa kortfristiga skulder

EGET KAPITAL

Eget kapital
Arets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Ställda Panter

Ansvarsförbindelser

Org.nr: 843002-651'1

201',l-12-31 2010-12-31

261 800,62

0,00
0,00
0,00

300 986,87

0,00
0,00
0,00

261800,62

261 800,62

300 986,87

300 986,87

47 000,00
29 751,00
58 333,00

5 643,00

140 727,00

123 116,87
37 143,00

160 259,87

____999_9q9,82_

Inga

Inga

0,00
1 7 'l 88,00
60 158,00

200,00

77 546,00

160 259,87
23 994,75

184 254,62

___r9!!9fa

Inga

lnga
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Arilds Hamnförening

VARDERINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och
allmänna råd och anvisninoar.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande:

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp
nominellt värde om ej annat anges i not nedan.

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄTruINCRN

Not 1 Förändring i eget kapital

Belopp vid årets ingång

Arets resultat

an Elsmön

Org.nr: 843002-65'11

Bokförinosnämndens

Summa eget
kapital

160 259,87

23 994,75

184 254,62

Ulf Jacobsson

Henrik Wettin

Lennart Wettin
styrelsesuppleant

Rolf Lundgren
sekreterare

Max Garsten

Anna Fröberg
styrelsesuppleant

ts den 3 april2012

Hans Göran Arlock
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REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i Arilds Hamnfiirening

Org nr: 843002-651 1

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens lorvaltning lor räkenskaps-
äret201l-01-01 - 2011-12-3 1. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
Iörvaltningen och lor att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och lorvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört
revisionen ftjr att i rirnlig grad fiirsäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen lor belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och ltjrhållanden i ftreningen lor att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund 1ör mina uttalanden nedan.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-
berättelsen är Iörenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Jag tillstyrker att ftreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hans Görar-r


