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Kallelse till ordinarie föreningsstämma. 
 
Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma i Hamnföreningen Norra Aröd. 
Tid: Söndagen den 2011-05-15 kl 14.00 
Plats: Kode IF, Lunnevi (OBS! annan lokal). 
Med förhoppning om en god uppslutning, önskar Styrelsen dig varmt välkommen. 
 
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2011-04-30. 
Kan lämnas i samband med bryggiläggningen. 
 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Val av protokollförare 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
10. Föredragning av revisorns berättelse 
11. Beslut om eventuell resultatdisposition 
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvode åt revisorer för nästkommande verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisor och revisorsuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt eventuella motioner från 

medlemmar. 
• Utvärdering av enkät om bodar/båtskåp. 
• Nybyggnad av bodar i hamnföreningens regi 

 
 
 

18. Mötets avslutande. 
 
 
 
 
Påminnelse: Bryggorna läggs ut lördag 2011-04-30 kl 10.00 och tas in 2011-09-24 kl 10.00 
 
Bilagor: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning, Enkät om bodar. 
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Verksamhetsberättelse 2010. 
 
Styrelsen för Hamnföreningen Norra Aröd avger härmed för verksamhetsåret 2010-01-01 till 
2010-12-31 följande berättelse: 
 
Föreningen har under det gångna året haft ordinarie föreningsstämma 2010-05-08.  
Till ordinarie stämma var det åter dålig uppslutning. Styrelsen uppmanar till BÄTTRING.  
Det är ju viktigt att alla kan vara med och föra fram sina åsikter och vara delaktiga i stämmans 
beslut. 
Vid stämman avhandlades, förutom de stadgeenliga punkterna, även att alla bodar skall 
inventeras.  
Bodar skulle vara märkta med namn senast 2010-06-30. 
Omärkta bodar kommer att tas om hand av föreningen och fördelas till medlemmarna efter 
behov och tillgång.  
Styrelsen föreslog att ett förslag tas fram för eventuell nybyggnad av bodar i stället 
för de fristående bodarna.  
 
Styrelsen hade 2010-05-08 sitt konstituerande möte. Vid detta möte utsågs följande personer 
till respektive funktion. 
Ordförande: Folke Skredsvik.  
Kassör: Marita Beskow.  
Sekreterare: Jan Bengtsson.  
Ordinarie: Hans Martinsson.  
Ordinarie: Karl-Johan Welinder.  
Suppleanter: 
 Michael Börjesson 
 Christer Svensson 
 Kerstin Herbst 
 Hans Nyberg 
 
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten, förutom sitt konstituerande möte, samt 
en del informella underhands-kontakter. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret fått 6 nya medlemmar. 6 medlemmar har av olika 
orsaker valt att lämna föreningen. 
 
Lördagen 2010-06-12 hade föreningen en välbesökt städ- och trivseldag. Det städades och 
fälldes träd. Rälsen för upptagning av ekor reparerades. Dagen avslutades med korvgrillning 
och fika. 
 
Betongblocken har äntligen kommit på plats på den inre betongbryggan och resterande block 
har placerats ut på stenbryggan. Detta har visat sig ge en mycket förbättrad funktion för den 
fasta vågbrytaren. 
Med förra höstens haveri av en förtöjning till den flytande vågbrytaren i färskt minne, 
beställdes en höstbesiktning av förtöjningarna från SF Pontona. Vid denna besiktning, som 
utfördes i oktober, konstaterades att nordändan av pontonen draggat ca 4 meter in mot 
bryggorna. 
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Under stormar i november draggade nordändan ytterligare in mot bryggorna. SF Pontona har 
haft personal på plats och rättat upp den till sitt ursprungliga läge. Man har konstaterat att 
förankringarna har ätit sig igenom det övre hårdare bottenskiktet och hamnat i ett ”bottenlöst” 
dy-skikt där det inte finns tillräckligt med motstånd för att hålla förankringarna på plats. SF 
Pontona håller på med en intern utredning om hur man skall kunna säkra förankringarna. 
För tillfället har vi inte någon uppgift om hur långt man kommit med detta.  
 
Under hösten har vi ”sjösatt” föreningens hemsida med adress http://hem.bredband.net/hfna 
Hemsidan innehåller bl a föreningsinformation, nyttiga länkar, bildarkiv, anslagstavla samt 
föreningens stadgar. 
Sidan uppdateras efter hand med ny information. 
 
Eftersom föreningen är medlem i Västkustens Båtförbund, som i sin tur ingår i Svenska 
Båtunionen, har föreningen SBU:s båtklubbsförsäkring. 
Detta innebär även att medlemmarna har möjlighet att teckna förmånliga båtförsäkringar i 
Svenska Sjö. 
Vi vill samtidigt påminna om att alla båtar i hamnen skall vara försäkrade enligt villkoren i 
båtklubbsförsäkringen. 
 
Vi vill återigen påpeka vikten av att båtarna är ordentligt förtöjda. Det har under säsongen 
visat sig att några båtar fortfarande varit bristfälligt förtöjda samt att förtöjningar slängs upp 
på bryggorna när man kastat loss. 
Följ gärna länken ”Säkerhetshandbok” på vår hemsida. 
 
 
Norra Aröd 2010-12-31 
Styrelsen 
 
Folke Skredsvik, Marita Beskow, Jan Bengtsson, Hans Martinsson, Karl-Johan Welinder 
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Medlemsenkät angående bodar/båtskåp. 
 
Det är föreningens och markägarens ambition att de fristående bodarna skall rivas och ersättas 
med bodar i längor. 
 
 
 
Namn:………………………………………………………………………………….. 
 
Båtplats:………………………………… 
 
 
 Jag har bod/båtskåp i östra längan. 
  
 Jag har bod/båtskåp i mittenlängan. 
 
 Jag har bod/båtskåp i västra längan. 
 
 Jag har en fristående bod. 
 
 Jag har inte bod/båtskåp men är intresserad av att ha en. 
 

Jag är intresserad av att vara med att finansiera byggnation av en ny länga, alternativt 
tillbyggnad av den mittenlängan. 
 
Jag är intresserad av att vara med och bygga. 
 
Jag är intresserad av att det även byggs ett antal större bodar och vill då gärna ha en 
sådan. 
 
Jag är inte intresserad av bod/båtskåp. 
 

 

OBS! Vi behöver ert svar senast 2011-04-30 
 
Svar kan lämnas till styrelsen vid bryggiläggningen den 2011-04-30 eller skickas till 
föreningens adress enligt nedan. 
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Hamnföreningen Norra Aröd 

 
 

Bryggiläggning 
och 

Hamnarbete 
 

Lördagen 2011-04-30 
kl. 10.00 

 
 

Vi samlas i hamnen. Räkna gärna med lite extra tid 
eftersom bryggorna behöver repareras efter 

vinterns is. 
Tag gärna med skottkärra, skyffel och kratta så att 

vi kan passa på tillfället att bättra på stigen. 
 

Väl mött: 
Styrelsen 

 


