
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 6 maj 2018 kl. 09.30 

Rusthållargården 

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

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Konstituering. JEE 

Årsmötets val av ny styrelse är: 

Ordförande: Jan E Eriksson omval på 1 år 

Ordinarie: Lars Bergwall ett år kvar. Kassör 

Rolf Lundgren ett år kvar. Sekreterare 

 Göran Elsmén omval 2 år 

 Max Garsten ett år kvar. Hamnvärd 

Sören Elen omval 2 år  

Magnus Berthelius omval 2 år    

Suppleanter Henrik Wettin omval 2 år. Hamnkapten 

  Linus Nilsson omval 2 år 

Revisorer Björn Fernström omval 1 år 

Revisor suppl. Christer Svensson omval 1 år 

Valberedning Olle Jönsson omval 1 år 

  Stephan Laurell omval 1 år 

 

3. Föregående protokoll. RL 

Genomgicks, kommenterades och lades därefter till handlingarna. 

 

4. Årsmötet kommentarer. JEE.  

I stadgarna står:” Stadgeändring erfordrar för sin giltighet majoritet vid två på varandra 

följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Vid det sista av dessa möten 

erfordras två tredjedels majoritet av de röstande. Ärendets art skall framgå av kallelsen”. Så 

frågan är om Magnus Holmqvist kommentar på årsmötet var berättigad eller inte.  

Förslaget till aktuell stadgeändring angående valberedningen meddelas årsmötet i god tid före 

nästa årsmöte 

 

5. Ekonomi och Firmateckning. LB 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelseordföranden ensam 

eller kassören jämte annan styrelseledamot i förening.  

Kassa = 530 000 kr. Budget underskottet beräknas till 117 000 kr för året. Resultat tills 

dagens datum = vinst 250 000 kr. 

 

6. Betalnings apparat för gästbåtar. LB/Max 

Den vi använder för närvarande visar sig ha blivit omotiverat dyr. Lämpligare och billigare 

alternativ har hittats. Styrelsen beslutar att upprätta avtal med iZettle. Inga 

transaktionsavgifter. 1,85% kostnad/transaktion. Ingen bindningstid. 

 

7. GDPR. Konsekvenser. JEE 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Det finns lite att läsa på http://www.arildshamn.se/page%2034.html där det står en ny och 

nödvändig GDPR formulering och där du även kan klicka fram ett förslag till en 

Integritetspolicy i enlighet med GDPR. Detta gör att vi klarar framtida anpassning till 

GDPR men hjälper tyvärr inte oss att klara att drygt hälften av vårt medlemsregister blir 

olagligt den 25/5. 

Integritetspolicy för Arilds hamnförening är upprättad av ordföranden. Genomläses av 

styrelsen och läggs därefter ut på hemsidan senast 20/5 2018. Vid ansökan om 

medlemskap godkännes samtidigt att styrelsen hanterar namn, adress och e-mailuppgifter i 

registerform. Medlemsregister handhas endast av styrelsen. Påminnelsemail om 

godkännande av registeruppgifter skickas ut. I samband med utskick av nästa års avgifter 

kommer inbetalning av årsavgifter kopplas till ett godkännande att ovanstående 

personuppgifter för medlem finns i vårt medlemsregister. 

 

8. Rapport om Höganäs Kommuns arbeten. JEE 

 Borttagning av stenar och block vid slipen 

 Omfogning av Lilla Bro. Utfört 

 Lagning av Stora Pirs blottade armeringsjärn. 

Bolle kontaktar HK om städning lilla pir, Lagning av stora pir. Dykarbeten i och 

utanför hamnen och reparation av slipen 

 

9. Båtplatskontrakt och utskick av nya. RL/HW 

Samtliga nya kontrakt har inkommit per post och mail. Arkiverade. 

 

10. Rapport om fördelning av tillfälliga platser m.fl. löpande ärenden, el mm. HW 

Inga nya platser lediga för fördelning. 

 

11. Städdag i Hamnen den 2/6 kl. 10.00. HW 

Henrik beställer container och pratar med Lisa om förplägnad 

 

12. Övriga frågor.  

Anders Adrem och Karin Thambert har trots påminnelse ej betalt medlemsavgifter. 

Ytterligare en påminnelse skickas och inkommer då ej betalning strykes båda från kölistan 

 

13. Nästa möte. 

Den 2 september 2018 kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

Jan Eriksson    Rolf Lundgren 

Ordförande    Sekreterare 

 

http://www.arildshamn.se/page%2034.html

