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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 10. September 2017 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Jan E - Ordförande, Magnus B, Sören E, Max G, Henrik W. Lars B – vid 

protokollet. 

 

1. Välkomnande. Göran E, Rolf L samt Linus N har anmält förhinder. 

 

2. Föregående protokoll.  

Genomgicks, godkändes och lades till handlingarna 

 

3. Resultat och balansräkning med kommentarer. LB 

Inga större avvikelser från budget. I kassan 362,000: -; Resultat till dags dato 156,426: - 

Projicerad kassa vid årets slut ca. 275,000: - 

 

4. Diskussion runt inkommit förslag från Bo Hansson 

Då förslaget inte var helt tydligt för styrelsen bestämdes att Ordförande skulle kontakta och 

inbjuda Bo till möte och diskussion i en mindre grupp. 

 

5. Diskussion runt företagen Miljöinspektion och efterföljande protokoll. 

Tre huvudpunkter: 

•   Omhändertagande av skrap- och slip-avfall vid framför allt vår-rustningen av båtar. 

Styrelsen kommer att införliva text i Hamnordningen som begär att båtägare skall 

insamla ev. rester, - Ordförande skriver förslag till text. 

•   Skydd och uppsamling av kontaminerat vatten vid bottenrengörning och spolning: 

Styrelsen kommer att lägga förslag till Kommunen hur detta kan arrangeras, 

•   Historisk kontaminering av hamnområdet har begärts bli kartlagt, Styrelsens förslag är 

att detta gäller hela hamnområdet från historisk tid vilket torde vara Kommunens 

ansvar. 

 

6. Rapport från Ordförande angående Kommunens planerade åtgärder för underhåll av 

Hamnen: 

• Kommunens kontaktperson, Karl-Magnus har bekräftat att stenar i Lilla Pir kommer att 

fogas om samt armeringsjärn i dagen på Stora Pir kommer att gjutas in allt under 

kommande höst. 

• Upptagning av grus och sten som kontrakterats av Leif i Bräcke skall påskyndas av 

Ordförande samt Henrik W. 

 

7. Obetalda avgifter: - Inga utestående. 

 

8. Uppdatering av Medlemsregister – När Telia fått ordning på kopparnätet runt det Wettinska 

residenset. 
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9. Rapport om löpande ärenden: 

Plats 817 – Björn Odlander – har inte nyttjats. Fyra tillfälliga platser har uthyrts samt fem 

sommaruppläggningar på kaj. Kajaker har frekvent utnyttjat hamnen. Den 17/6 var ca. 15 

båtar ej sjösatta. 

Vinschens vajer skadad och behöver ersättas. Henrik införskaffar ny – kostnad upp till 

10,000: - 

 

10. Fördelning av lediga platser: 

Plats 824 (Hans Båge) tilldelas Björn Odlander. Plats 895 (Santesson) tilldelas Patrik Samson 

i byteskön. Plats 817 tilldelas Fredrik Posse samt 843 Björn Wildell på väntelistan. 

 

 

11. Gästande båtar: 

Ca 100 till dags dato – merparten nöjda, Wifi efterfrågas och efter diskussion beslöts att 

ansökan skall inlämnas om fiber till hamnkontoret – Ombesörjes av JE, 

Vattenskotrar diskuterades och beslöts att vi skall efterhöra hos Kommunen om vi kan 

förbjuda i Hamnen,  

 

12. Hemsidan arildshamn.se och domänen www.arildshamn.se. 

Rapporterades att hemsidans flik ”Bli Medlem” nu fungerar så att den som ansöker om 

medlemskap får ett automatiskt svar från föreningen. Upphovsrätten till hemsidan 

arildshamn.se innehar sedan 2010 J.E.Eriksson vilket också framgår av hemsidans indexsida. 

Ägare till domänen www.arildshamn.se är för tillfället ordföranden som också bekostat 

registrering och webhotell-avgifter. Ägandeerätten till domänen www.arildshamn.se skall 

genom JE:s försorg överföras till Hamnföreningen. JE sköter även fortsatt om den som 

”webmaster”. Hemsidan är ursprungligen konstruerat i programmet Dream Weaver men då 

detta p.g.a. ökade licensavgifter blivit för dyrbart görs numera redigeringen direkt i 

Notepad++ vilket ställer krav på kunnande i programmering. Om det är någon annan i 

styrelsen som har tillgång till ett bra redigeringsprogram så hör gärna av er. 

 

13. Automatisk belysning (rörelsevakt) på Hamnen: 

Utrustning inköpt. HW kommer att installera på befintlig stolpe.  

 

14. Övriga frågor: 

Fakturor till medlemmar kommer att som vanligt produceras av Lennart Wettin under 

november månad – i övrigt inget. 

 

15. Nästa möte: 

November 12, kl. 09,30 på Rusthållargården. 

 

 

 

 

 Lars Bergwall  Jan Eriksson 

 Stf. Sekreterare  Ordförande 
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