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Verksamhetsberättelse 2018. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 sammanträtt 5 gånger inklusive årsmötet. Därtill har ett 

antal informella möten hållits för att lösa problem av olika slag och beslut har fattats per capsulam. 

Några extra föreningsmöten eller styrelsemöten har det inte funnits behov av att anordna.  Arbetet 

inom styrelsen har fungerat mycket konstruktivt, oftast i consensus med många olika infallsvinklar på 

våra frågor - allt för en bästa samsyn för Arilds Hamnförening och Arilds Hamn. Det speciella 

dokument " Roller inom Arilds Hamnförening" som togs fram 2009 fortsätter att tjäna som en god 

vägledning för styrelsens arbete. En mindre revidering av Hamnordningen rörande båtplatser i 

hamnen har gjorts.  Under verksamhetsåret har Lars Bergwall på ett förtjänstfullt sätt fungerat som 

vår kassör och Rolf Lundgren på ett lika förtjänstfullt sätt som vår sekreterare.  

Föreningen har i sitt arbete länge följt PUL dvs Person Uppgift Lagen vilken i stort har inneburit att 

det har varit emot svensk lag att vidarebefordra listor innehållande e-mailuppgifter mm. Sedan 2016 

har vi vetat om att en ny och mycket hårdare lag nu på EU nivå skulle komma att ersätta PUL. Denna 

nya lag fick namnet GDPR General Data Protection Regulation och den blev en realitet i år. Deadline 

när alla organisationer skulle ha anpassat sig fastslogs till den 25 maj. Det blev en i det närmaste 

tumultartad aktivitet i alla organisationer vilket även drabbade Arilds Hamnförening. Efter många 

timmars diskussioner och möten valde vi att vi skulle följa den s.k. samtyckes versionen. Vi 

formulerade en Integritetspolicy vilken lades ut på hemsidan och vi krävde in ett samtycke från alla 

medlemmar vilka kunde läggas digitalt i en särskild fil. För att inte bryta mot GDPR är det av särskild 

vikt att föreningen inte externt kommunicerar några listor innehållande personuppgifter och 

framförallt inte listor eller mailkedjor innehållande e-mailadresser. 

Övriga styrelsemedlemmar har bidragit till styrelsens arbete på ett kreativt sätt. Tre stycken 

hamnplatser har under året kunnat fördelas och fått nya innehavare. Ett antal kontakter med 

Höganäs Kommun har genomförts under året. Karl Magnus Andersson från Kommunen har hjälpt till 

att lösa praktiska problem och Margareta Engqvist Björkenhall de mera övergripande. Vi har under 

året som väl är inte drabbats av någon allvarligare storm. Dock har en av de gula varningsbojarna i 

hamninloppet som slets bort av stormen Gorm 2015-11-29 och som återmonterades slitit sig igen. 

Den återfanns av Björn Österling  men har ännu inte blivit återmonterad. I stället har ett uppdrag 

givits till Leif i Bräcke att med dragsnara försöka dra bort stenen in till land. Stenarna är ett hot mot 

inseglande båtar men också en stor fara för badande som trots badförbud hoppar i vattnet där. 

Hamnens centrumkätting och schacklarna som håller sidokättingarna inspekterades av dykare för två 

år sedan och visade sig vara i så gott skick att en ny inspektion under 2018 bedömdes vara onödig. En 

film togs vid besiktningen 2016 av dykarteamet så att vi vid nästa besiktning som bör bli under 

säsongen 2019 kan hjälpa oss att följa upp eventuella förändringar. 

De stora stenblock som av stormarna flyttats ut i segelrännan har vi försökt lyfta bort men de väger 

så mycket att M/S Sjögrip inte klarar av att lyfta dem.  

En viktig fråga rörande Hamntoaletten kom upp tidigt under året. Det visade sig att kommunen 

känner sig tvingad till att bygga en ny handikappanpassad toalett i Hamnen. Dels för att täcka 

hamnens behov men också för att tillgodose krav från den nya Kullaleden. När vi förstod att en av 

kommunens planer var att sätta upp en toalett av typen standardmodul vid pumpstationen framför 

Missionshuset bad vi Margareta Engkvist Björkenhall ansvarig chef på Höganäs kommun om ett 

möte. Detta ordnades och blev sedan följt av flera. Aktiviteten resulterade i att vårt förslag att riva 

den gamla toaletten och bygga en ny på samma plats som den gamla accepterades. I samband med 

projektering av detta konstaterades att det också var nödvändigt att lägga ett nytt elledningssystem i 

hela hamnen och nya vattentäta uttagsboxar för gästande båtar. Den nya toalettbyggnaden skall 
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innehålla två toaletter och ett låsbart duschutrymme. Projektet med el-systemet skall genomföras 

tidigt 2019 före säsongstart och bygget av toalettbyggnaden planeras starta efter säsongen i början 

av oktober. Diskussioner pågår för närvarande hur vi bäst skall bevara den 150 år gamla Ruffen.  

Under verksamhetsåret har Lisa Garsten har varit kontrakterad för skötsel av hamnens 

sanitetsanläggning. Både Henrik Wettin och Lisa gör exceptionella arbetsinsatser och skall tackas 

alldeles extra för det. Max Garsten har som uppskattad Hamnvärd på ett förtjänstfullt sätt svarat för 

upptagande av hamnavgifter från gästande båtar. Antalet gästnätter har rapporterats till 153 (89) 

vilket är en kraftig ökning som är ett resultat av den fantastiska sommaren och som stärkte 

föreningens kassa med 22 988:-. Bevakningen av de gästande båtarna är ett stort arbete som vi 

tackar Max väldigt mycket för. Vi har denna säsong gjort det möjligt att förutom kontant betalning 

även kunna betala med kort eller Swish. Lördagen den 2 juni genomfördes den årliga allmänna 

städdagen med hjälp av föreningens medlemmar som mötte upp med gott humör, stor trevnad och 

arbetsvilliga händer. Avsaknaden av någon allvarligare storm gjorde att denna dags städning kunde 

koncentreras till en rejäl finputsning. Svenska Sjöräddningssällskapets räddningskryssare, Rescue Lars 

Lindfeldt kom i år traditionellt till Arildsdagen. Denna arrangerades som vanligt av Arilds Byalag den 

19 juli med benäget bistånd av medlemmar i Arilds Hamnförening.  Jag vill med dessa rader rikta ett 

särskilt tack till alla er som bidragit och bidrar till att förverkliga projekt kätting och som med gott 

humör ställer upp för att städa och hålla fint i Arilds hamn. 

Arild 2019.04.04 

 

Jan E Eriksson 

Ordförande 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsens för Arilds Hamnförening får härmed avgiva följande årsredovisning för 

Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Arilds Hamnförening är en ideellt arbetande förening som enligt avtal med Höganäs Kommun 

arrenderar Arilds hamn med syftet att bibehålla hamnens funktion som attraktiv hamn för 

fritidsverksamhet med inslag av yrkesfiske. Verksamheten inom Arilds Hamnförening skall inte 

långsiktigt generera vinst. 

Generellt gäller: 

- Stadgar för Arilds Hamnförening 

- Hamnordning 

Styrelsen för Arilds Hamnförening är verkställande organ och består förutom av Ordförande av sex 

ordinarie ledamöter samt två suppleanter 
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Arilds Hamnområde  ca, 4,600 kvm 

Byggnader och anläggningar: 

- Ruff 

- Toalettbyggnad 

- Hamnkaptenskontor 

- Kajer, bryggor, förtöjningsanordningar, slip, slipvinsch 

Inom hamnområdet finns fem hamnbodar ägda av: 

- Magnus Berthelius 

- Hans Båge 

- Lisa Garsten (2 st.) 

- Björn Österling 

Operativt arbete: 

- Henrik Wettin – Hamnkapten 

- Max Garsten – Hamnfogde (Gästbåtsavgifter) 

- Lisa Garsten – Städning 

 

Medlemmar mm.: 2018  2017 

Antal Medlemmar 2018.12.31.  145 139 

Antal fasta båtplatser   73    73 

Kölista  56   51 

Båtplatsbyten - kö  7    7 

Yrkesfiskare   1     1 

Fritidsbåtar   72   72  

Gästbåtsdygn   148 97 

  

 

 

Styrelsen föreslår att till Årsmötets förfogande stående medel: 

 

Årets resultat      27 134.38 

disponeras sålunda: 

Till Eget Kapital överföres:     27 134.38  

 

 

Tidigare överskott har överförts till Eget Kapital i avvaktan på att planerade investeringar för  

upprustning av hamnen kan genomföras. 

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande not-anteckningar.
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RESULTATRÄKNING 

    2018-01-01  2017-01-01  

    2018-12-31  2017-12-31  
Rörelsens intäkter        
Fasta hamnplatser   141 330,00  138 130,00  
Gästbåtsavgifter   22 988,00  13 312,00  
Landplatser   12 000,00  13 200,00  
Medlemsavgifter   35 000,00  35 750,00  
Erhållna bidrag          50 000,00        54 934,00  

Depositionsavgifter   7 000,00  6 000,00  
Övrigt    66 590,00   84 251,00  

    334 908,00  345 577,00  
Rörelsens kostnader       
Hamnarrende   -30 000,00  -30 000,00  
Övriga lokalkostnader, El o VA  -92 132,00  -87 792,00  
Underhåll hamn   -34 562,00  -32 882,00  
Övrigt    -113 080,00  -28 410,34  
Personalkostnader    -38 000,00  -39 500,00  

    -307 774,00  -216 639,00  
 
 
Rörelseresultat   27 134,00  128 938,00  
Finansiella intäkter och kostnader      

Ränteintäkter        0,00  

 
0,00   

Övriga finansiella kostnader  0,00  0,00  

         
Resultat före boksluts-       
dispositioner och skatt    27 134,00  128 938,00  
Skatt      0,00  0,00  

        
Årets resultat        27 134,00  128 938,00  
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BALANSRÄKNING       

        

     2018-12-31  2017-12-31  
TILLGÅNGAR       

       
Omsättningstillgångar       

        
Kassa och bank          499 607,00  408 882,00  
Kundfordringar   0,00  0,00  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00  0,00  
Övriga kortfristiga fordringar  0,00  0,00  
Summa omsättningstillgångar  499 607,00  408 882,00  

        
Summa tillgångar    499 607,00  408 882,00  

        

        
SKULDER OCH EGET KAPITAL      

        
Kortfristiga skulder       

        
Leverantörsskulder   -33 025,00  -0,00  
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -154 434,00  -122 267.00  
Övriga skulder   -00,00         -1 601,00  

        
Summa kortfristiga skulder  -187 459,00  -123 868,00  

        

        
EGET KAPITAL        

         
Eget kapital    -285 014,00  -156 075,00  
Årets resultat   -27 134,00  -128 938,00  

        
Summa eget kapital   --312 148,00  -285 014,00  

        

        
Summa skulder och eget kapital    -499 607,00  -408 882,00  

          

        
Ställda Panter   Inga  Inga  
Ansvarsförbindelser   Inga   Inga  
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VÄRDERINGSPRINCIPER 

        
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd och anvisningar.      

        
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 RESULTATRÄKNINGAR    

        

        
Not 1 Förändring i eget kapital      

       Summa eget kapital   

        

        
Belopp vid årets ingång      285 014,00  
Årets resultat      27 134,00  

         

        
        312 148,00  
 

         

        
Arild den 10 mars, 2018             

        

        

        
Jan Eriksson  Rolf Lundgren Lars Bergwall  
Ordförande  Sekreterare   Kassör  

        

        

        
Göran Elsmen  Sören Elén  Max Garsten  

         

        

        

        
Magnus Berthelius  Linus Nilsson  Henrik Wettin  

   Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant  

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 


