
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 24 februari 2019 kl. 09.30 

Rusthållargården 

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

 

1. Välkomnande. JEE. Förra protokollet genomgicks och lades till handlingarna. 
 

2. Ekonomi . Preliminärt bokslut LB. 

Preliminärt bokslut upprättat. Tillgångar = 499 606 SEK. En del skulder belastar 

dessa tillgångar. Kassa = 600 000 SEK. ( se bilagor). Renoveringen av slipen 

diskuterades. HK ansvar, som verkar vara positiv till detta. Diskussioner med HK 

skall föras 

Budget: se bilaga. Rep. Av spelet diskuterades. Backspärrar saknas. Beslöts att 

hamnföreningen bekostar detta. Kostnad ung 20 000 SEK. 

Göran tar upp frågan om gemensam finansiering av ruffens renovering mellan 

Byalaget och Hamnföreningen. För detta skall en beräknad kostnad för detta 

presenteras Byalagets styrelse. HK har anlitat en konsult som sammanställt ett 

förslag som skall diskuteras med HK. Göran går igenom vad som behöver göras ut- 

och invändigt med en kostnadskalkyl. Lars ombesörjer vissa justeringar av budgeten 

baserat på ovanstående. 

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet oförändrade avgifter för nästa verksamhetsår 

 

3. Roger Bengtssons planering och genomförande av elarbeten. GE. 

Hela anläggningen behöver göras om. HK’s ansvar. Två nya elskåp i slänten ned mot 

hamnplanen. En försörjer nya toalettbyggnaden med separat elmätare som HK 

ansvarar för, och den andra försörjer hamnanläggning och bodar, som samtliga har 

separata elmätare. HK tar kostnaden för elskåp och central ledningsdragning på 

hamnplan fram till toalettbyggnad, och hamnföreningen bekostar förberedelse för 

ledningsdragning ut på Stora Pir (i.e. borttagning av betongskydd).. Hur detta arbete 

bäst skall genomföras för att ledningsdragningen skall synas så lite som möjligt, 

undersöks av Göran och Lars.  

 

4.   Genomgång av projekt Hamntoalett. JEE. 

Bolle redogjorde för detta 

 

5 Utlåtande om Ruffens grund. JEE. 

Väl genomfört av HK 

 

6 Leifs borttagning av den stora stenen utanför Stora Bro. JEE/HW 

Ej genomfört. Magnus frågar Henrik Paulson som kan stå för dykarbetet i samband 

med detta jobb. Leif informeras  av Bolle 

 

7 Räddningsstegar. HW 

Har levererats. Monteras under våren. 



 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 

8 Hamnplatser mm. HW 

Inga icke inkomna betalningar som föranleder några åtgärder. Inga nya lediga 

platser och inga båtplatsbyten aktuella.  

 

9 Kö till hamnplats. JEE/HW 

Förfrågan om man kan låta köplats ärvas. Styrelsen frågar årsmötet om man kan 

hänskjuta till styrelsen att besluta att även köplats kan ärvas efter styrelsebeslut. 

Som ideell förening kan vi ej begränsa medlemsantalet, varför registret måste utökas. 

Styrelsen erbjuder Lennart arvode för detta arbete. 

Inre västra träbryggan skadad. Bolle kontaktar HK för åtgärd, helst för juni månad. 

Henrik önskar att stolpen mellan toalettbyggnaden och kiosken får stå kvar för 

uppsättning av väderstation. 

 

10 Övriga frågor 

Gemensam städdag mellan hamnföreningen och byalaget.  

Hamnföreningens städdag 25 maj kl 10 00, Göran meddelar byalaget detta för ev. 

gemensam aktivitet 

 

Möjligheten att ha en ”Arildsvärd” under juli månad, som dels arbetar vid 

simbassängen och dels är behjälplig med diverse serviceuppdrag i hamnen - allt för 

att underlätta för hamnkaptenen. Styrelsen positiv till detta. Henrik W 

kontaktperson och uppdragstilldelning. Lars B och Henrik W delar på 

hamnvärdsuppdraget 

 

Hemsidan. Arildshamn.se administreras av Bolle och ändras efter Henriks förslag 

och arildshamn.se läggs som en länk under alrild.se 

 

Avtalsförhållanden med bodägarna  

Arrendeavtal med samtliga bodar finns. Styrelsens förslag att detta är tillräckligt för 

närvarande. 

 

11 Nästa möte 

Årsmöte kl 0900 20/4 

Styrelsemöte Sön 7/4 kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

 

Rolf Lundgren   Jan Eriksson 

Sekreterare   Ordförande 


