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Styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 3 november 2013 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Jan E, Rolf L, Lars B, Sören E, Göran E.  

Henrik W (adjungerad) 

 
1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

Genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Ekonomi. LB. 

- Balans och resultaträkning. 116 000 kr i kassan. Redovisning för gästplatser: 2 800 från Bengt G 

ej inkommit. Faktura för städning ej inkommit.  

 

4. Miljö inspektionen den 22 september. Protokoll? HW 

Protokoll har vi ej fått och faktura har inte inkommit 

5. Möte med kommunen. JEE 

Datum för detta möte ej fastställt 

6. Projekt fasta akterförtöjningar i inre östra hamndelen HW/LB 

Materialåtgång Alt 1 Hela projektet (26 platser) samtidigt 67 679,15 kr. Alt 2 Endast de platser som 

skall breddas (12 platser; pl 805-811 och 860-863 samt 865) 31 270 kr. Därutöver tillkommer utgifter 

för rensning av hamnbotten och dylikt. Styrelsen beslutar att börja med alternativ 2. Berörda 

hamnplatsägare meddelas snarast om detta. Rensning av gamla kättingar för dessa hamnplatser 

kommer att påbörjas i mars 2014. Material enligt alternativ 2 beställes snarast. Bolle lägger ut info på 

hemsidan och Rolf och Bolle författar skrivelse till berörda båtägare. 

 

7. Fakturan för reparation av spelet. HW/LB 

Avklarat med leverantören. 

 

8. Avfallshanteringsplanen MG/HW 

Den av Max författade planen revideras något av Göran i samarbete med Max och förelägges nästa 

styrelsemöte. Avfallshanteringsplan skall finnas enligt sjöfartsverkets författningssamling. 
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9. Skrivelse från LW angående ansökan om medlemskap. 

Förtydligande i ansökningshandlingarna på hemsidan görs av Bolle. De 8 som ansökt om medlemskap 

läggs in i medlemsregistret och skall få faktura med förtydligande följemeddelande (Lars B) om de 

regler som gäller för att komma upp på kölistan för hamnplats. Om efter det betalning ej erlägges 

stryks dessa 8 från listan. 

 

10. Rapport från Hamnkapten. HW 

Stolpen till kättingen på hamnplan lagad av Henrik.  

Båtplatser som ej utnyttjats under 2013: 809 (Morgan Brodd), 817 (Johan Arlock), 827 (Bjerkefelt), 

och 895 (Santesson). För samtliga dessa fyra är det första säsongen och de kommer således ej att mista 

sina båtplatser under nästa säsong.  

Henrik tillskriver Christer Svensson om att av säkerhetsskäl ta ned masten från sin båt. 

Oljeuppsamlingsfat kostar 8650 kr inkl moms inkl frakt. Införskaffning godkännes av styrelsen. 

 

11. Övriga frågor. JEE 

Inga 

 

12. Nästa möte. JEE 

 

Söndagen den 9 februari 2014 kl 0930 på Rusthållargården. 

 

 

 

Rolf Lundgren   Jan Eriksson 

Sekreterare   ordförande 
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