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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 29 november 2015 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Jan E, Rolf L, Lars B, Henrik W, Max G, Magnus B 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

Genomlästes. Lades till handlingarna 

 

3. Resultat och balansräkning kommentarer. LB 

Resultat för 2015: 87000 SEK – städning på ungefär 20 000 SEK 

Balansräkning: 200 000 i kassan. Därifrån avgår löner och städning och tillkommer 

båtåplatsavg för 2016. 

 

4. Anmärkning från Vägföreningen angående S.S. Sjöhästen - Träskråttans 

vinterplacering. Ordningen på parkeringsplatsen öster om Lilla Bro, väster om 

Ruffen och arrende områdets utsträckning. JEE 

Ordföranden för vägföreningen har framfört åsikter om oordning på hamnpiren och 

bakom ruffen, samt vinterplacering av träskråttan (som kommer att flyttas omgående) 

Diskussion angående hamnföreningens arrendeområde kommer att tas med 

kommunen. (Bolle) 

Björns och Hans B fiskeredskap stör ej hamnföreningens verksamhet, och är placerad 

på hamnföreningens arrendeområde, och styrelsen anser f.ö. att yrkesfiskarnas 

verksamhet är av så stor betydelse för Arild och hamnen, att vissa olägenheter måste 

accepteras. 

 

5. Höganäs Kommun angående utmärkning av stenblock i inseglingsrännan Projekt 

Hamntoaletten mm. JEE 

Bolle håller kontakt med kommunen för att återställa utmärkningen av stenblocken i 

inseglingsrännan. Möte med kommunen planeras för att diskutera alla ovanstående 

frågor (under §§ 4och5) 

 

6. Projekt Kätting sista etappen – kostnader och planerat genomförande. HW/LB 

Kostnad för all kätting, schacklar etc omkring 60000kr(O-ringar och dykarkostnader ej 

inräknade). Utslaget på 12 platser, omkring 8 000kr/plats. 

Detta arbete kommer att utföras före nästa säsong, liksom tillsyn av infästningen av 

befintlig kätting från stora pirarmen. Offert begäres från dykfirmor. 

Tillägg med 500 kr/berörd båtplats kommer att faktureras först 2016. 

 

7. Preliminära svar på Lennart Wettins memo. JEE/LB 

se nedan. 
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8. Beslut om att hamnplats 808 kan gå i arv från Kurt Rosin till sonen Rolf Rosin, 

Nyhamnsläge. JEE. 

Hamnplats 808 övergår till Rolf Rosin 

 

9. Beslut om hamnplats 817 Johan Arlock - ny innehavare?. HW 

Hamnplats för båt med maxbredd=1,9 meters. 

Henrik skall först fråga Mattias Hallberg (805)om han vill byta till mindre plats (815 

eller 817). Därefter enligt bytes- och kölista. Henrik och Rolf konfererar om detta. 

 

10. Beslut om hamnplats 815 Morgan Brodd – ny innehavare?. HW 

Henrik skall först fråga Mattias Hallberg (805)om han vill byta till mindre plats (815 

eller 817). Därefter enligt bytes- och kölista. Henrik och Rolf konfererar om detta. 

 

11. Val av hedersmedlem. JEE 

Fodrar ändring av stadgar. Bordlägges. Bengt Göranssons medlemskap löses på annat 

sätt 

 

12. Rapport om löpande ärenden, bojar, båtplatser sommar/vinter mm. HW 

Kontroll av jordfelsbrytare genomfördes 2 maj 2015-11-29 En byttes och är därefter 

kontrollerad 

Tio tillfälliga platser uthyrda under 2015, 9 sommarupplagda, 29 vinterupplagda båtar 

faktureras. 

Platser ej utnyttjade under 2015: 815, 817 (uppsagda) och 826 (Linder-Aronsson)  

Oljefatet är tömt. 

Elmätarna avlästa 7 november 

För säkerhet vid eventuell ”man överbord” i hamnen föreslås inköp och montering av 

räddningsstege på stora pir. Bifalles. Henrik ordnar Kostnad omkring 6 000 kr. 

Tumlarsafari (Mölle guiderna) och ribbåtarna (special sport school) skall faktureras 

var för sig (1 000 kr) om det rör sig om olika bolag. 

 

13. Lars Ahlgrens mailförfrågan om vilka åtgärder styrelsen har gjort för att få till 

stånd en ny slip öster om Lilla Bro. 

 

Denna lösning är föreslagen HK tidigare utan gensvar. Vägföreningen har arrendet för 

den del av parkeringsplatsen som hamnen måste få tillgång till för åtkomst av slip 

öster om lilla pir. Ny diskussion om detta vid nästa planerade möte med HK (se bif. 

planskiss) 

 

14. Avgifter och tariffer att föreslå årsmötet. 

Oförändrat 

Styrelsens arvode diskuteras med revisor. 

 

15. Nästa möte. 

Söndagen den 14 februari kl 0930 på Rusthållargården 

 

      16.Övriga frågor.  

Inga 

 

 

Rolf Lundgren   Jan Eriksson 

Sekreterare   Ordförande 
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Memo från Lennart Wettin med preliminära svar i blått. 

 

Dags att förbereda fakturering 2016.  15-11-11 

 

Medlemsregistret utgör underlag för den årliga faktureringen av medlemsavgifter m.m.  

I syfte att försöka minimera antalet faktureringsmissar önskar jag att styrelsen tar ställning i 

följande frågor/påståenden: 

 

1. Förturslistan: Endast Bianca Malmgren finns på förturslistan med "Anmälan kö" 

2006-12-29 och "aktiverad förtur" 2010-04-13, Båttyp 3x9 m. Vad gäller nu? Ska 

Bianca faktureras medlemsavgift 2016? – Skall faktureras! 

16. Bengt Göransson har tidigare meddelat att han önskar vara med i föreningen trots att 

han inte längre är aktiv i hamnen. Gäller detta fortfarande? Ska Bengt faktureras 

medlemsavgift 2016? – Ingen faktura! Ordförandens förslag är att styrelsen väljer 

Bengt till hedersmedlem.  

 

2. Johan Arlock, plats 817, har tidigare fakturerats via fadern Hans-Göran. Johan har inte 

nyttjat sin plats under många år. Ska Johan faktureras 2016? Om så är fallet, ska 

fakturan gå till Johan eller Hans-Göran? – Skriv ut så håller Lars den till Hans 

Göran har kontaktats och styrelsen diskuterat. Klart Hans-Göran har sagt upp sin 

plats. Hamnplats 817 skall erbjudas nästa namn på kölistan 

3. Morgan Brodd har sagt upp sin plats 815. Morgan stryks från medlemsregistret. – 

Svar Ja. Plats 815 skall erbjudas nästa namn på kölistan 

4. Alf Helmersson har sökt medlemskap med köplats utan betalning. Alf kommer inte att 

finnas med i registret förrän betalning 1.250:- har inkommit. – Vi påminner – ingen 

faktura f.n. 

5. Torsten Rosin har avsagt sig styrelsearvode. OK! 

6. Styrelsearvoden utbetalas genom avdrag på fakturan. – Nix! – Inga avdrag på 

fakturor. 
7. Närvarolista vid styrelsemöten 2015 måste upprättas snarast efter årets sista möte. – 

Sköts separat. 
8. Sjöhästen faktureras inte. Korrekt. 

9. Hamnekan faktureras inte. Korrekt. 

10. Nils Andersson och Jens Nielsen har anmält att de önskar faktura via E-post. – Sköts 

av LB – fakturor till honom. 

11. Slopad medlemsavgift för sent anslutna: Om t.ex. Alf Helmersson inkommer med 

betalning före årsskiftet ska han inte faktureras medlemsavgift för 2016. Finns det fler, 

som inte ska faktureras? – F.n. inga sådana ärenden. Strykes. 

12. Övrigt: Ev. andra regeländringar eller avvikelser från faktureringsrutinen. Nya 

förtöjningar, platsbredd m.m. ? Förtöjningstillägg gäller nu för hela hamnen 

förutom västra inre delen som tillkommer först 2016. 
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