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Per Skoglund 
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Johanna Räisänen 
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet gjordes ett intressant och givande studiebesök på Getteröns hamn i 
Varberg. Styrelsen tackar Getterön Marina för ett varmt mottagande och intressanta 
inblickar i den föreningsdrivna hamnens verksamhet. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning. 

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2018-06-13 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 958 tkr. Investeringslånet är nu återbetalt och trots detta är likviditeten 
mycket god. Intäkter från husbilar hittills 199 tkr (143 tkr hela förra året), gästbåtar 46 
tkr (26 tkr hela förra året). 

§4 Utbetalning av arvoden
Beslutades att utbetala styrelsearvodena i september. 
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§5 VA anslutningen, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Nya avloppsanslutningen är inkopplad och i funktion. Arbetena har legat stilla under 
delar av sommaren. Inkoppling av fast vattenanslutning är inte klar men håller på att 
färdigställas. 
Möte med samhällsbyggnadskontoret angående ny servicebyggnad gav positiva 
signaler. Diskussioner om utformning av byggnaden pågår. Förhoppningsvis ska en ny 
byggnad stå klar i maj 2019. 
Arbeten med att ersätta staketen vid innerhamnen pågår. 

§6 Avtal med kommunen, läge
GSS avvaktar avtalsförslag för kommunen. 

§7 Informationstavla
Tavlans utförande är färdigt och tavlan ska sättas upp på lämpliga platser. 

§8 Upptagning
Upptagning med lastbilskran är inbokat den 29/9, 13/10, 26/10 och 27/10.

§9 Webbkamera
En webbkamera avsedd för innerhamnen är beställd. 

§10 Bryggcaféet
Läget kring Bryggcaféet diskuterades. 

§11 Frågor för höstmötet, taxor, båtlängd, medlemmars uppförande, mm
Ordningsföreskrifterna behöver revideras vad gäller största båtlängd för mindre 
båtplatser med hänsyn till manöverutrymmen i innerhamnen. Begränsning av båtbredd 
behöver också göras med hänsyn till tilldelad båtplats. 
Revidering av taxor för gästande båtar och husbilar behöver också göras i samband 
med att servicen i hamnen förbättras.

§12 Verksamheten i sommar, semester, mm, rapport
Det har flutit på bra i sommar. Sommarjobbare har varit i tjänst som förstärkning under 
två veckor. Dan har inte hunnit vara så mycket ledig pga VA-arbetena. 

§14 Datum för höstmöte/årsmöte 2019
Preliminära datum för höstmöte 10 november, ärtsoppeföredrag 15 november och 
årsmöte 23 mars 2019. 
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§15 Dans rapporter
Det har varit en del problem med hög fart i hamnen. Information och skyltning ska 
förbättras. 
Obehörig trafik på hamnplanen är fortfarande ett problem, och bommen lämnas ofta 
öppen vilket lockar fler obehöriga att köra ner. Det är ett ofog som strider mot 
medlemsbeslut, och mycket klagomål har förts fram om obehörig och onödig biltrafik 
på hamnplanen. Åtgärder kommer att vidtas mot denna okynnestrafik. 

§16 Övrigt
Beslutades att ansöka om en ökning av muddringsvolymen eftersom årets muddring 
inte riktigt räckte till. 
Beslutades att Dan tar fram underlag för bättre rödgrön skyltning av de större 
båtplatserna i ytterhamnen, för att underlätta för gästande båtar. 

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist


