
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 7 april 2019 kl. 09.30 
Rusthållargården 

PROTOKOLL 
NÄRVARANDE: Jan E, Henrik W, Lars B, Göran E, Rolf L, Sören E, Linus N 
 

1. Välkomnande. JEE.  
2. Föregående protokoll: Genomgicks och lades till handlingarna 
3. Ekonomi . Preliminärt bokslut LB. 

Verksamhetsberättelse och bokslut presenterades och undertecknas idag av 
styrelsemedlemmarna för vidare presentation för revisorer. 

4. Budget 2020.  
Små justeringar gjorda efter diskussioner på föregående styrelsemöte, och ytterligare 
uppjustering av posten reparationer och underhåll föreslås med tanke på ruffens 
renovering. Posten rep. Och underhåll ökas således till 50 000 SEK. Godkändes av 
styrelsen 

5. Elisabeth Skyttings begäran om dispens från Hamnordningen pga. sjukdom. 
Om båtplatsinnehavare inte nyttjat anvisad plats under två på varandra följande säsonger ( 1 april-31 oktober), kan hamnstyrelsen 
besluta att platsen erbjudes till nästa 
medlem i turordningen. 
Dispens för ytterligare en säsong medgives 

6. Roger Bengtssons (HK) hittills utförda och återstående elarbeten. GE. 
Arbetet har framskridit med god fart och avstämningsmöte planeras till 8/4. Elskåp 
monterade och ledningsdragning utförd. Separat elskåp monteras i nya toalettbyggnaden 
och HK står för kostnaden av förbrukningen som belastar denna elcentral. Beslutar om 
uppgradering av abonnemanget till 35A säkring. Tre elskåp på stora pir och ett på lilla pir 
planeras och till hösten ytterligare ett vid ankarspelet 

7. Hamntoalett status. JEE. 
Inget nytt. Arbetet beräknas påbörjas i oktober 2019. 

8. Utlåtande om Ruffens grund och återställande av inredningen. HW/JEE. 
Inget nytt. HK uppmärksammas om att markdränering runt ruffen bör finnas. Invändig 
renovering bekostas av hamnföreningen och ombesörjes förhoppningsvis av Max. Beslut 
om vad som behöver göras angående utvändig renovering skall diskuteras vidare. 

9. Leifs borttagning av den stora stenen utanför Stora Bro. JEE/HW 
Dykare (Henrik Paulsson) vidtalad. Bolle upplyser Leif om detta, som får avgöra om hans 
kranbil kan klara detta. 

10. Räddningsstegar. HW 
Inget nytt 

11. Hamnplatser mm. HW 
Fredrik Posse har sagt upp sin plats (817, 1,9 m bredd). Osäkert om han tänker uttnyttja 
platsen under denna sommar eftersom han betalt hamnplatsen. Rolf kollar detta. Återbet  
av årets avgift kan återbetalas. Björn W står på tur. Tillfrågas av Rolf. 

12. Kö till hamnplats. JEE/HW 
Se medlemsregistret. 

13. Övriga frågor 



 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Lisas vill hyra en container för att få extra lagerutrymme till sommaren 2019. Styrelsen 
beslutar att om tillfälligt bygglov gives från HK godkännes tillfällig uppställning (från 1/5-
31/8) av en container utanför Magnus hamnbod med max mått 2,44x2,20x2,45 under 
denna sommar. Hyra för platsen kommer att uttagas med 2000 kr. Förutsättningen för, om 
behov finnes även nästa sommar (2020) är att bygglov beviljas för en ny permanent 
hamnbod, med utseende överensstämmande med övriga hamnbodar. Omförhandling av 
lägenhetsarrendet kommer att ske under verksamhetsåret 
Hemsidan: arildshamn.se (som endast innehåller hamnföreningens angelägenheter) skall 
läggas som länk under arild.se. Henrik sammankallar till ett gemensamt planeringsmöte 
Byalaget-Hamnföreningen för att diskutera detta upplägg. Bolle, Henrik och Mats 
Mjörnemark. 
Bolle påminner Karl-Erik (HK) om rep av träbryggan inom 3 vv, Annars gör vi själva en 
provisorisk reparation (Sören, Henrik) 
Inga i styrelsen har anmält önskan om att utgå ur styrelsen.  
Ny punkt på agendan för kommande styrelsemöten: ”Årsmötesprotokollet” 
Vi undersöker möjligheterna att förlägga kommande styrelsemöte på annan plats än 
Rusthållargården. 
Primärt förslag på gränsdragningslista för hamnen upprättad av Göran. Vidare diskussion 
omkring denna på kommande styrelsemöten. 

14. Nästa möte 
Årsmöte den 20/4 kl 0900 på Rusthållargården 
Styrelsemöte den 19/5 kl 0930. Lokal meddelas senare. 
 
 
Rolf Lundgren    Jan Eriksson 
Sekreterare    Ordföraqnde 
. 


