
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Konstituerande Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 25 maj 2014 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
1. Närvarande: Jan E, Max G, Henrik W, Sören E, Lars B, Rolf L 

 
2. Välkomnande. JEE 

 

3. Konstituering. JEE 

Årsmötets val av ny styrelse är: 

Ordförande: Jan E Eriksson omval på 1 år 

Ordinarie: Lars Bergwall sitter ytterligare 1 år, Kassör 

Rolf Lundgren sitter ytterligare 1 år, Sekreterare 

 Göran Elsmén omval på 2 år 

 Max Garsten sitter ytterligare 1 år 

Sören Elén omval på 2 år 

Magnus Berthelius Nyval 2 år 

    

Suppleanter Henrik Wettin nyval 2 år 

Torsten Rosin sitter ytterligare 1 år 

 

Revisor:  Hans-Göran Arlock 

Revisor suppl:  Christer Svensson 

Valberedning: Olle Jönsson, Stephan Laurell 

 

4. Föregående protokoll. RL 

 

5. Årsmötet kommentarer. Genomgång av Lars Ahlgrens framförda synpunkter. JEE 

Lars synpunkter angående styrelserepresentant från kölistan diskuterades. Prio ett 

är att styrelseledamot kan deltaga på en majoritet av styrelsemötena. Om en sådan 

person också står på kölistan uppmuntras valberedningen att ta hänsyn till detta i 

kommande förslag. 

Vad gäller anläggning av ny slip öster om hamnen är detta tidigare diskuterat, men 

hamnföreningens ekonomi tillåter ej ett dylikt projekt för närvarande. Förslaget tas 

upp med kommunen vid nästa gemensamma möte. 

6. Ekonomi och Firmateckning. LB 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av 

styrelseordföranden ensam eller kassören jämte annan styrelseledamot i förening. 

(Se ovan) 

Bidrag från kommunen på 50 000 SEK ej inkommit. Arrendeavgift ej ännu erlagd. 

Viss del av Leif i Bräckes faktura på 10 494 för städning i hamnen efter stormen 

ansökt från Grön Turism. Anläggning av nya förtöjningsanordningar (12 platser) 

och rep av Y-bom 37 878 SEK. 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Beräknat resultat 96 931 vilket är mindre än budget pga ovanstående orsaker. 

Kassa 170 000 SEK 

John Hamming har nu betalt 250 SEK efter upprepade påminnelser. Petter 

Holmberg sr avböjer vidare plats på kölistan. Strykes. 

Kristian Olsson, medlem. Strykes 

Ingmar Svensson stryks som medlem och avföres från förturslistan. 

Göran Elsmén och Mats Öhrstedt har ej betalt tillägg för större båtplatser. Henrik 

och Lars påminner. 

 

7. Rapport om Höganäs Kommuns arbeten. JEE 

Gamla fogar på pirarmen utanför det åtgärdade området är dåliga. Skall åtgärdas av 

HK. Hittills gjorda reparationer utförda med belåtenhet. Reparation av stenfyllning 

utanför yttersta delen av stora pirarmen och 1-2 meter utanför denna kommer att 

utföras till hösten från havet av inhyrd pråm. Totalt beräknas reparationer av Arilds 

hamn pga stormskador kosta omkring 700 000 SEK 

Elförsörjningen är hammnföreningens ansvar, men kommunen kan bidra om 

pengar finns över.  

Elförsörjning till elskåpen på piren åtgärdas. Säkringar och jordfelsbrytare 

nyanskaffas och installeras. En ny lyktstolpe på piren anförskaffas (kommunen kan 

hjälpa till) och inkromet i de övriga bytes ut. Henrik prioriterar utifrån befintlig 

åtgärdslista angående elreparationer. Henrik frågar Lennart om han mot ersättning 

kan åtaga sig detta. Föreningen kan ta kostnader upp till 50 000 SEK för detta 

 

8. Uppsägning av Båtplatskontrakt och utskick av nya. RL/HW 

Samtliga nya kontrakt inkomna. En ny mening tillföres kontraktet som lyder. 

Endast kontrakt med senaste dateringen gäller alt ”att underskrift av detta kontrakt 

innebär att eventuellt gamla kontrakt gällande aktuell båt uppsäges per automatik”. 

Bolle och Rolf fixar detta. 

 

9. Rapport om fördelning av tillfälliga platser m.fl. löpande ärenden, el mm. HW 

Byteslistan : Rolf Pettersson (815) tilldelas (809; 2,3/2,2). Morgan Brodd (809) 

byter till 815; 2,0/1,9.  

 

a. Projekt Kätting. HW 

Samtliga nya kättingar monterade.  

Kättingar som flyttades inför bortforlande av stenmassor från inre västra delen av 

hamnbassängen måste snarast återplaceras och Bolle ringer Carl-Magnus HK för 

att få muddringsarbetet utfört snarast. 

En ponton på en Y-bom sönder och måste bytas. Lars beställer 

10. Städdag i Hamnen 31/5 kl. 10.00. HW 

Leif tillfrågas om bortforslande av stenhög och leverans av container. Gamla 

kättingar bortforslas fredag av Henrik. Tjära beställd 

11. Övriga frågor.  

Max G (i egenskap av hamnvärd) telefonnummer angives på skylt på slipen 

Nästa möte söndagen 24/8 kl 0930 på Rusthållargården 

 

Rolf Lundgren   Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 


