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Konstituerande Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 15 maj 2011 kl 09.30 
Rusthållargården 

Närvarande: Jan E, Henrik W, Lennart W, Ulf J, Rolf L, Göran E, Lars B 
Adj: Magnus B 
 
 

1. Välkomnande. JEE 
 

2. Föregående protokoll. RL 
 

3. Konstituering. JEE 
Årsmötets val av ny styrelse är: 
Ordförande:  Jan E Eriksson; omval 1 år 
Ordinarie: Rolf Lundgren –sekreterare; omval 2 år 
  Lars Bergwall – kassör; omval 2 år 
  Henrik Wettin  
  Göran Elsmén - steleförman 
  Ulf Jacobsen  
  Max Garsten nyval 2 år 
Suppleanter Lennart Wettin; omval 2 år 
  Anna Fröberg Alm  
För övrigt gäller dokumentet rollfördelning inom styrelsen från 2009. 

 
4. Firmateckning. 

Enligt föreliggande stadgeförslag. Jan Eriksson alternativt Lars Bergwall tillsammans med 
annan styrelsemedlem 
 

5. Genomgång av Stadgar, Hamnordning och Regler samt köplatsers ärftlighet. JEE 
Köplatsers överlåtande till familjemedlem regleras i hamnordningen. Överlåtelse av 
båtplats regleras däremot i stadgarna. 
 

6. Projekt Y-bommar. Utvärdering fortsättning. LB 
Styrelsen beslutade enhälligt att utöka testet med ytterligare tre bommar, motsvarande fyra 
båtplatser (872-875) och om testet faller väl ut vid utvärdering av berörda båtägare efter 
säsongen, gå vidare med att förse samtliga båtplatser på utsidan och yttre delen av insidan 
av träbryggan, som förlängs med 1 meter. Test kommer under vintern att göras med träbalk 
för att se hur en utbyggnad av träbryggan påverkar Björns tilläggning. Styrelsen skall 
också gå vidare med att utreda förutsättningarna att lösa akterförtöjningsproblemet för 
samtliga båtplatser. 
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7. Rapport om fördelning av Tillfälliga platser. MB 
De båtplatser som ej utnyttjas den 15/6 och för vilka innehavaren ej senast den 1 maj 
anmält datum för sjösättning kommer av Magnus hyras ut som tillfällig båtplats. Mail 
utgår till samtliga båtplatsinnehavare om detta förfarande. Bolle gör detta. 
 

8. Rusthållargårdens middag i Hamnen 18/5. 
Ok. Styrelsen ställer sig vällvillig till detta arrangemang. 

 
9. Teater ”Commedia dell´Arte” 10/7. Se hemsidan Byarådet/Nyheter. JEE 

Osäkert om det blir av. Ok om det ej innebär olägenhet för båtägare som har betalt 
hamnplatsavgift på hamnplan och särskilda arbetsuppgifter av hamnstyrelsen och dess 
medlemmar. 
 

 
10. Övriga frågor.  

Kontrakten skall omarbetas enligt följande intentioner: Båtplatsnummer kommer ej att 
anges, endast plats i hamnen lämplig för angiven båt garanteras. Kontraktslängd 5 år, 
därefter utvärdering av användningsgrad av båt etc. innan kontraktet förlängs. 
 
Erbjudandet från Magnus om köp av diverse förtöjningsmaterial kvarstår ej. 
 
Carl Boris-Möller har accepterat och tilldelas hamnplats 210. Kontrakt skall upprättas när 
nya versionen är klar. 
Fritz Rosenörn-Lehn skall ha kontrakt på plats 826 och Gunnar Krantz på 836 
 
 
 
 
 
 
Rolf Lundgren   Jan Eriksson 
Sekreterare   ordförande 


