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Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 25 april 2010 kl 09.30 
Rusthållargården 

 
Närvarande: Jan E, Henrik W, Göran E, Rolf L, Lennart B, Ulf J, Lars B Lennart W 
Adjungerad: Magnus B 
 

1. Välkomnande. JEE 
 
 

2. Föregående protokoll. RL 
Lästes upp och lades till handlingarna 

 
3. Inkomna skrivelser. JEE 

 
Förfrågan om tillfällig plats har inkommit. Hanteras enligt Henriks dokument angående 
tillfälliga platser 

 
4. Genomgång av Stadgar och Hamnordning. JEE 

Stadgar från 2008 gäller. Ligger på hemsidan 

 
5. Förslag ang. hantering av tillfälliga platser. HW 

Henrik utarbetat ett förslag som kommenterats av styrelsen och vissa förändringar är 
gjorda efter detta. Förslaget diskuterades och godkändes av styrelsen i föreliggande 
lydelse.  Dokumentet skickas ut till samtliga medlemmar. 2010 gäller som försöksår och 
utvärdering hur det fungerade skall göras av styrelsen efter säsongen innan dokumentet 
infogas i hamnordningen 

 
6. Rapport om omdisp. av hamnplatser. LW 

Enligt Lennarts förslag slopas 4 platser för att breddning av vissa hamnplatser kan ske. 
Dessutom förutsättes viss omfördelning av hamnplatser. Lennart färdigställer förslaget 
som distribueras till styrelsen. Därefter meddelas samtliga  föreningsmedlemmar. 
Förslaget godkändes enhälligt. 

 
7. Ekonomi. LB 

Lars redovisning bifogas protokollet. 5000 kr donerat till defibrillator. För närvarande 
ligger vi bättre till än budget. 160 000 på pg och 152 000 på bank. Inga större projekt 
budgeterade under året 
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8. Båtplatser, kölistor mm. HW 
Bianca Malmgren har 13/4 2010 skriftligt begärt utnyttja sin plats på förturslistan för 
Rusthållargårdens turbåt. Christina Ståhle har begärt medlemsskap i hamnföreningen 
och betalt 1000 kr för en plats på kölistan. Ingemar Svensson har också begärt att 
utnyttja sin förtursplats. För medlem som under verksamhetsåret mist sin hamnplats 
och som står på förturslistan kan först året efter få ny hamnplats. Johan Cervin vill utgå 
från förturslistan. Strykes sålunda från denna.  

 
 

 
9. Hamnfogden – rapport. MB 

Vandalisering av toaletter och ruff har skett under vintern. Fortsatt skadegörelse skall 
polisanmälas för att vi skall få ut ersättning från försäkringen. Magnus sätter upp en 
skylt på ruffen om detta. 
 

10. Gjutning av Slipen. LW/JEE 
Slipen skall via kommunens försorg lagas med metallplåtar istället för att gjutas 
pga kostnadsskäl. LW kontaktar Göran Olofsson när och hur detta skall ske 

 
11. Teater ”Gruffet i Hamnen”. JEE 

Möte på hamnen med ensamblen igår. Bolle redogjorde för hur hamnområdet 
skall utnyttjas för detta. Info sprides via hemsidan Plakat anslås på hamnen och 
posten. Dessutom utskick till medlemmarna Bolle ombesörjer detta. Eventuellt 
behövs extra soptömning under dessa dagar 

 
12. Nästa möte 

Söndagen den 30 maj klockan 0930 på Rusthållargården 
 
 
 
Rolf Lundgren  Jan Eriksson 
Sekreterare   Ordförande 

 


