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Styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 3 februari 2013 kl. 09.30 Rusthållargården 
 

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

 
1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

Genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi. Se bifogade dokument. LB. 

Resultat 2012: Förlust med 140 000 kr. (bommar och kättingar avskrivna rakt av). Intäkter i 

paritet med föregående år, även vad gäller gästplatser. På utgiftsidan ligger extra arrende till 

kommunen på 25 000 kr för akterförtöjningsutläggning. (Se bilagor).  

 

4. Brev till HK ang. åtgärder för att laga slipen. JEE 

Bolle tillskrivit hamnansvarig på kommunen. Svar ej inkommit. Bolle förhandlar med 

kommunen om eventuell finansiering. Ett förslag är att extraarrendet på 25 000 kr för 2013 

avskrives av kommunen och hamnföreningen istället tar på sig kostnaderna för reparationen. 

 

 

5. Uppföljning av arbetet med stenfyllningen norr om Stora Pir. JEE m.fl. 

Styrelsen uttrycker vissa farhågor att stenfyllningen är för klen för en hård västlig storm med 

extremt högvatten, men att vi ändå anser arbetet tillfredsställande utfört. 

 

6. Henriks förslag rörande plats 804mm. Se även bif. ritning. 

Henriks förslag med en kätting per plats för insidan av träbryggan och östra landbryggan (plats 

852-865 och 805-819). Ungefärlig kostnad 130 000 kr + arbetskostnad. Plats 804 kommer ej att 

erbjudas hamnkön för att vi nästa år skall kunna bredda hamnplatserna vid östrakajbryggan 

och lägga ut fasta förtöjningar. 

 

7. Brev till HK rörande hamnens elektriska utrustning. GE 

Göran har utformat en skrivelse till kommunens politiker angående ansvarsfördelningen 

(bilaga). Dialog angående kostnadsfördelning av ny säker elförsörning till pirbelysning med 

kommunen initieras. Görans skrivelse, efter viss revidering, och utlåtandet av genomgången av 

elsäkerheten i hamnen kommer att föreläggas kommunen i samband med årligt 

uppföljningsmöte, för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Bolle bestämmer tidpunkt för detta 

möte i samråd med representant för kommunen.  

Elarbetena utförda enligt uppdrag och fakturan är betald. 

 

8. Förslag till utdebitering 2014. Skapande av återanskaffningsfond.  JEE/LW/LB 

 

Alt.1: Alla priser höjs med 16%. 

Alt.2: Enbart K- eller Y-platser höjs med 690:-. 

Alt.3: Medlemsavgiften höjs med 100:- och alla priser med 7%. 

Alt.4: Medlemsavgiften höjs med 100:- och enbart K- eller Y-platser med 300:-. 

Alt.5: Medlemsavgiften höjs med 100:- och K- eller Y-platser med 175:- alla övriga med 5%. 
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Förslag till årsmötet: Höjning av medlemsavg med förslagsvis 50 kr, akterförtöjningsavg med 

500 kr och en generell procentuell förhöjning på x% beroende på budgetförslag. Förslag spikas 

vid nästa styrelsemöte. 

 

9. Medlemslistan, Båtplatskön mm. LW 

Brev med mottagningsbekräftelse till Karl Boris-Möller angående uppsägning av båtplats 

(Bolle). 

 

Pl 804 kvarligger i hamnstyrelsens regi. Lediga: 858 (1,8 bred Båt 1,7) och 810 och 884 . Ove 

Dahlen (844), tvåa på byteslistan, tillskrives om byte till 884. Elisabeth Skytting (819) erbjudes 

810. Henrik Schumacher på förturslistan erbjudes 819. Kölistan: 844 erbjudes Stefan Rafstedt. 

Fredrika Ramsay erbjudes 858. Om dessa ej acceptera, utdelning i turordning. Rolf tillskriver 

dessa (platsbredd 2,0, båtbredd 1,9 för övriga platser) dessa bredder skall angivas i mail till 

respektive. Meddela därefter Lennart. 

 

 

10. Båtplatskontrakt. Statusrapport. LB 

Alla kontrakt undertecknade och inkomna till styrelsen 

 

11. Rapport från Hamnkapten. HW 

Inget ytterliggare 

 

12. Nästa möte. 

Styrelsemöte: Söndagen den 3/3 kl 0930 på Rusthållargården 

Årsmöte: lördagen den 30/3 kl 0900-1000  

 

13. Övriga frågor.  

Inga  

 

 

 

 

 

Rolf Lundgren     Jan Eriksson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


