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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 2 April 2017 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Göran E, Lars B, Jan E, Rolf L, Linus N, Max G, Henrik W. Adj Björn 

Fernström  

 

1. Välkomnande. Sören Elén har anmält förhinder men vi har glädjen att hälsa vår revisor 

Björn Fernström välkommen att delta i detta möte. JEE. 

 

2. Föregående protokoll.  

Genomgicks, godkändes och lades till handlingarna 

 

3. Resultat och balansräkning och budget 2017 kommentarer. LB/BF 

Siffror för 2016: refererar till bilagor. I kassan=245 761,10; Resultat 2016=73 364,80 

Diskuterade överskottet inför årets budget: Göran E gör en kostnadsberäkning för renovering 

av ruffen. Till årets budget. 

 

4. Frågor till Björn Fernström.  

Vinst i form av överskott i resultaträkningen kan rendera en skatt på maximalt 22%. Dock 

mindre troligt då medlemsverksamheten är skattebefriad. Bör beaktas för planering av 

kommande projekt 

 

5. Rapport från Valberedningens sammankallande Kapten Olle Jönsson. JEE 

Ingen i styrelsen har aviserat sin avgång. 

 

6. Besked från Karl-Magnus Andersson om Höganäs kommuns planerade åtgärder. JEE 

Bolle bestämmer tid för årligt möte med kommunen. Fogningsarbete på lilla piren och 

borttagande av sten vid slipen har ej påbörjats. Asfaltförbättringar på hamnplan behöver 

göras. 

 

7. Rapport om obetalda avgifter per den 2017.04.02. LB/JEE 

Maria Enev avsäger sig medlemskap i föreningen. Hennes båt (470) är till salu 

 

8. Rapport om uppdaterat medlemsregister. JEE/LB. 

För närvarande 148 medlemmar.  

 

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

Bianca avsäger sig sin förtur och säger upp sitt medlemskap. Det finns nu inga namn på 

förturslistan, som nu definitivt avskaffas. Plats 824 således ledig. Vi väntar med att tilldela 

platsen och hyr ut den som tillfällig alternativt gästplats under sommaren. Därefter flyttar vi 

bojen så att pl. 824 hamnar parallellt med 825 och minskar bredden till samma som 825. Vi 

upplyser årsmötet om reglerna för tilldelning från byteslistan och tillför detta i 
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årsmötesprotokollet. Dvs att vi fördelar båtplatser efter lämplighet utifrån de mått på båt som 

angivits och inte i strikt turordning. På så sätt anses alla medlemmar bli vederbörligen 

informerade. Om medlem på byteslistan avser att införskaffa större båt än angivits är det 

vederbörandes ansvar att anmäla detta till hamnkapten för uppdatering i vårt register. 

Införskaffande av nytt abonnemang 4G med ny telefon som funkar med dosa för 

kortbetalning. Införskaffande av swish för denna telefon. Anmälan till Höganäs energi om 

anslutning till fibernätet göres av Bolle. 

 

10. Fördelning av lediga platser. HW 

Se ovan 

 

 

11. Gästplatser. HW/MG 

Inga förändringar 

 

12. Lägesrapport om tillverkningen av de två vita träbänkarna på stora piren. MG 

Levererade enligt önskemål, monterade och ställda på plats. 

 

13. Hemsidan. Uppdatering av hemsidan måste ske innan årsmötet och jag har därför av 

Byalaget begärt att få nödvändig behörighet så att redigering av koden till 

Hamnföreningens sidor, uppdatering av kölistan mm. kan göras i god tid till årsmötet. 

JEE. 

Kölistan medlemsregister, hamnplan och verksamhetsberättelse läggs ut på 

www.arildshamn.se 

 

14. Automatisk belysning (rörelsevakt) på Hamnen. 

Rörelsevakt kopplas till befintlig armatur på lyktstolpen. Ansv. Göran och Henrik 

 

15. Övriga frågor. 

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade avgifter och arvoden för 2017. 

Hamnstädning lördagen den 27 maj klockan 10. 

 

16. Nästa möte.  

Årsmöte kl 9 00 på Rusthållargården påskafton den 15 april 

Nästa styrelsemöte söndagen den 21 maj kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

 

 Rolf Lundgren  Jan Eriksson 

 Sekreterare   Ordförande 
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