
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1, 263 73 Arild. www.arild.se 

BG 199-8145; Tel hamnkapten 0703-855 655; arildshamnkapten@arild.se   

 

 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 14 februari 2016 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 

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

 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL/JEE 

 

Genomlästes och lades till handlingarna 

 

3. Resultat och balansräkning kommentarer. LB 

 

Resultat för helåret 2015: 4400 SEK. Kommentar: Stora delar av materialkostnaden för 

2016 års kättingutläggning belastar 2015. 

Balansräkning: 234000 SEK i kassan. 

 

4. Möte med Höganäs Kommun se bifogade skrivelse till Margareta Engqvist 

Björkenhall. JEE 

 

Tid för möte är ej spikat. Skrivelse med anhållan om möte samt presentation av punkter för 

diskussion är skickad till HK.  

Vi påminner HK om att möte måste hållas. [Jan E] 

 

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

 

Arbetet pågår och beräknas vara klart i god tid för årets sjösättningar. 

 

6. Från Rolf Lundgren inkommen skrivelse: Gunnel Ahlgren tilldelades pl 815 och har 

accepterat, samt anmält sig till byteslistan med en 2,2 m båt. Björn Odlander 

tillfrågades om pl 817, men tackade nej och får stå kvar på första plats på kölistan. 

Thomas Johansson tackade ja till pl 817. Jag kommer att skicka kontrakt till dessa 

när tilldelningarna blir protokollförda. 

Vad gäller våra arvoden är jag öppen för alla förslag inklusive att skippa dem helt. 

Ett förslag är att sätta in dessa på en skattefri fond som ägs av styrelsen och som 

utrustas med sådana stadgar att pengarna skattefritt kan utnyttjas till 

hamnbefrämjande åtgärder som bestämmes av en av styrelsen utsedd förvaltare. En 

passus i protokollet bör ta upp förslag om hur vi gör med våra ersättningar.  JEE 

 

http://www.arild.se/
mailto:arildshamnkapten@arild.se


 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1, 263 73 Arild. www.arild.se 

BG 199-8145; Tel hamnkapten 0703-855 655; arildshamnkapten@arild.se   

Platstilldelningar är införda i medlemsregistret.  

Fakturor för de tilldelade platserna skickas ut till berörda. [Lars B] 

 

Arvoden diskuterades. Revisorns förslag läggs fram på nästkommande årsmöte. 

 

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

 

- Styrelsen informerades om att Hamnfiket kommer att behöva skaffa fler soptunnor. 

Inga synpunkter noterades. 

- Platsbyte 828 <-> 825. Styrelsen beslutade att byte ska genomföras för att bättre 

hantera respektive båts storlek (plats 825 och 828 är lika stora). 

Information till berörda skickas ut via e-post. [Henrik W] 

- Önskemål om att köpa in ett nytt parkbord godkändes. Cirka 3300 SEK + frakt och 

moms. 

- Tillägg till listan med punkter att diskutera med HK: [Jan E] 

o Småsten på botten vid slipen måste tas bort. 

o Gjuta på skador på yttre delen av stora pirens mur. 

 

8. Avgifter, tariffer och styrelsearvoden att föreslå årsmötet. Se Hamnordningen på 

Hemsidan JEE/LB 

 

Enligt tidigare beslut – inga ändringar föreslås. 

 

9. Nästa möte. 

 

Föreningens årsmöte lördagen den 26/3 2016 klockan 09.00 på Rusthållargården. 

Information till medlemmar via e-post och anslag på hemsidan senast två veckor innan 

mötet. [Jan E] 

 

10. Övriga frågor.  

 

Lars rapporterade om icke betalda medlemsfakturor. Påminnelser skickas ut. [Lars B] 
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