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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 22 januari 2012 kl 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Lennart W, Henrik W, Anna F, Max G, Lars B, Jan E, Rolf L 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

Från 111130 och 111120 gicks igenom och lades därefter till handlingarna 

 

3. Ekonomi. Preliminärt resultat 2011. Budget 2012. LB 

 

Rapporterade om preliminär resultatrapport och balansrapport. Redan monterade 

bommar avskrives på 2011 års resultat. Preliminär budget diskuterades. Underlag 

redan utskickade. 

 

4. Möte med HK 2011-12-09. Se bifogat protokoll. JEE/LB/LW 

 

Bolle skriver brev till kommunen för angivande av datum för bottenarbete i hamnen 

och reparation av den västra träbryggan i god tid före sjösättning av båtar påbörjas. 

Rensning av gamla akterförtöjningar och utläggning av nya samordnas med detta. 

 

5. Röjning av yttre hamnbassängen – ny kätting/bojar. Lägesrapport. JEE/LB 

 

Björn Widell och Fritz R-L kontaktas av Bolle och Lars för prisuppgifter för inköp 

av kätting för fasta akterförtöjningar. Även andra alternativ undersökes. 

 

6. Projekt Y-bommar. Lägesrapport. LB 

 

Inget nytt. Beslut från styrelsemöte 2011-11-19 gäller. StimTec har inkommit med 

den mest fördelaktiga offerten, och accepterats som leverantör. 

 

 

7. Rapport om Matrikel/Medlemmar och Tilldelning av plats 858 mm. LW 

 

Stig Olofsson har lämnat över påskrivet brev att han accepterar våra villkor för 

uppläggning av hans båt. Plats 875 kommer att minska i bredd för att få plats med Y-

bommar och kommer att utnyttjas av hamnekan. 

Plats 858: Av brev från anhöriga framgår att de ej för närvarande vill utnyttja 

platsen, och den är alltså ledig, liksom plats 819 där tidigare hamnekan låg.  

 

Sylvia Wihlborgs, innehavare av plats 860 (2,2m), byter till plats 858 (1,8m).  

Lennart Wettin, innehavare av plats 844 (2,0m), som står överst på byteslistan byter 

till plats 860 (2,2m).  
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Ove Dahlén som står överst i kölistan erbjudes plats 844 (2,0m) 

Elizabeth Skytting som står 2a i kölistan erbjudes plats 819 (2,0m) 

Rolf meddelar berörda per mail för vidarerapport till Lennart. Nya kontrakt 

utskickas efter årsmötet 

 

8. Rapport från Hamnkapten. HW 

 

Toaletterna städade av Lisa. Diverse reparationer efter stormen kommer att dra 

extrakostnader under våren.  

 

9. Fastställande av nytt Båtplatskontrakt se bifogade förslag. JEE/RL 

 

Se protokoll från 2011-11-19 

 

10. Avtal med Fiskarhuset 22 ang. städning. JEE/HW 

 

Kontrakt upprättat och accepterat Fiskarhuset. Skall undertecknas av båda parter. 

 

11. Kronofogdens önskan att få uppgifter om föreningens medlemmar. LB/JEE 

 

Lämnas utan åtgärd 

 

12. Gräsklippning, ny adress, brevlåda, invalidparkering mm. JEE/HW. 

 

Gräsklippning fungerar genom Anna i Bräcke. Brevlåda på plats enligt tidigare 

protokoll. Hamnstyrelsen föreslår för vägföreningen att invalidparkeringsplatsen 

flyttas från nuvarande plats utanför hamnkontoret som hamnstyrelsen tolkar ingår i 

hamnföreningens arrende till västra delen av parkeringsplatsen öster om hamnen. 

Vägföreningen verkar positiv till detta. Henrik frågar Rolf Pettersson. 

 

13. Övriga frågor.  

 

Kommunen har avsatt 200000 kronor för grön turism. Bolle tillskrev 2010-01-19 

kommunen för närmare info om regler och ansökningshandlingar för sökande av 

delar av denna summa.  

 

 

Nästa möte: söndagen den 25 mars 0930 på Rusthållargården 

 

Årsmöte: Påskafton, lördagen den 7 april 0900 på Rusthållargården. Kallelse via e-

mail och på hemsidan 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande  

 


