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Protokoll styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 1 juli 2012 kl. 09.30 Rusthållargården 
 

Närvarande: Jan E, Ulf J, Lars B, Henrik W, Lennart W, Max G, Anna F-A, Rolf L 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

3. Ekonomi. Projekt Kätting och Projekt Y-bommar. LB/JEE 

 

Resultatrapport redovisades. Inkomstsidan: budget och utfall stämmer överens. Vad 

gäller utgifter, överskrider kostnader för dykarbete och Y-bommar budget. Faktura 

från Lassen (dykarbete) 125 000 kr inkl moms. Delar av detta bestrides av styrelsen. 

10% av kostnaden som pålades av NCC för deras delaktighet är bortförhandlade. 

Förslag från Lars att vi skall erbjuda kommunen att som alternativ ett få övertaga 

ägandet av samtliga Y-bommar och kättingar med förtöjningsanordningar och 

därmed även betala installationen av dessa, och att som alternativ två kommunen 

betalar fakturan och hamnföreningen betalar kommunen höjt arrende med 50 000/år 

i 2 år. Jan E och Lars B diskuterar dessa förslag med kommunen under nästa vecka. 

Förlag framlades av Henrik om förhöjda medlems och hamnplatsavgifter redan till 

nästa år, med förslag på nivåer till ett extra årsmöte senare i sommar. Förslag till 

nivåer och tidpunkt på mötet beslutas vid nästa styrelsemöte. 

 

 

4. Genomgång av status för hamnens elektriska utrustning. Offert. GE/LW 

 

En bra offert inkommit. Inkluderar kontrollmätning och byta av defekt material till 

en kostnad av 12 000 kr, vilket ter sig rimligt. Viss ersättning av i adventstormen 

skadat material kan läggas på kommunen. Styrelsen beslutar att anta denna offert. 

Arbetet kommer igång under första veckan i juli. Göran som idag meddelat 

förhinder att deltaga kommer under nästa styrelsemöte redogöra för regler för 

elsäkerhet på offentliga platser. 

 

5. Uppsägning av gamla Båtplatskontrakt och utskick av nya plus ändring av 

Hamnordningen. JEE 

 

Nya båtplatskontrakt kommer att skickas ut samtidigt som kallelse till extra årsmöte 

senare i sommar. Kontraktlydelse nagelfars av styrelsen inför nästa styrelsemöte 

 

6. Joakim Wesths och Christer Fernströms Båtplatsinnehav. JEE 

 

Genom omdisponeringar, outnyttjade tillfälliga platser och förflyttning av felaktigt 

placerade Y-bommar löser det sig med Joakims och Christers platser under 

sommaren  
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7. Rapport om fördelning av Tillfälliga platser m.fl. löpande ärenden. HW 

 

Tidigare beslutade regler angående senaste sjösättningsdatum och meddelande om 

senare sjösättning kvarstår. Förslag till smärre förändringar diskuteras på nästa 

styrelsemöte. 

 

8. Eventuell föredragning av Joakim Westh. JEE 

 

Utgick 

 

9. Övriga frågor.  

 

Nätuppställningsplatserna bakom hamnen diskuterades. Klagomål från Bengt G 

inkommit. Nätuppställning någonstans inom hamnområdet skall erbjudas 

yrkesfiskare. Uppstädning har skett och pågår fortfarande. Styrelsen avvaktar 

resultatet av detta. 

 

 

Nästa möte: Söndagen den 26 augusti, 0930 på Rusthållargården. 

 

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 


