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Kallelse till ordinarie föreningsstämma. 
 
Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma i Hamnföreningen Norra Aröd. 
Tid: Lördagen den 2018-04-28 kl 10.00 (Före bryggiläggningen) 
Plats: Hamnen. 
Med förhoppning om en god uppslutning, önskar styrelsen dig varmt välkommen. 
 
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-04-17. 
 
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 

Styrelse: 
I tur att avgå: Folke Skredsvik, Jan Bengtsson, Marita Beskow. 
Ett år kvar: Niklas Thuresson, Christina Rosvall. 
Nyval: Marcus Plomgren. 
Suppleanter: 
I tur att avgå: Christer Svensson. 
Ett år kvar: Anders Persson. 
Nyval: Emil Marberg. 

15. Val av revisor och revisorsuppleant 
Omval: Bo Jönsson, rev. 

16. Val av bryggchefer 
Omval: Niklas Thuresson brygga D, Christer Svensson brygga C.  
Nyval: Ove Nilsson Brygga B. 

17. Val av valberedning 
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt eventuella motioner från 

medlemmar. 
Styrelsen föreslår att medel från försäljningen av vågbrytaren används till nybyggnad 
av brygga D på samma sätt som de övriga bryggorna. Det betyder att vi handlar upp 
rivning och bortforsling av gamla bryggan och att vi utför bryggbygget i egen regi. 
Projektet beräknas i dagsläget (2018-03-20) till en kostnad av c:a 280.000:--. Vi har 
fler förfrågningar ute och hoppas kunna redovisa resultatet på stämman. 
En förutsättning för projektets genomförande är att vi har ett förlängt arrendeavtal 
med markägaren. 
Det nuvarande avtalet som löper ut 2018-12-31 är tecknat med Bertil Nilssons 
Dödsbo som fastighetsägare och eftersom dödsboet är skiftat finns det ingen juridisk 
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motpart i avtalet. Vi har varit i kontakt med syskonen Nilsson, som nu är markägare, 
och det pågår ett arbete för att upprätta ett giltigt avtal. 
 

19. Mötets avslutande. 
 
 
 
 
Bryggorna tas i år in 2018-09-29 kl 10.00. En del av brygga D kommer att ligga kvar till 
senare för att ge möjlighet till fiske (Hummer) i oktober. 
 
Bilagor: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning. 
 
 
Passa på att gå in på VBF hemsida www.vastkustensbf.se där finns bra erbjudanden på 
båttillbehör mm. 
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Verksamhetsberättelse 2017. 
 
Styrelsen för Hamnföreningen Norra Aröd avger härmed för verksamhetsåret 2017-01-01 till 
2017-12-31 följande verksamhetsberättelse: 
 
Föreningen har under det gångna året haft en ordinarie föreningsstämma 2017-04-29.  
 
Vid föreningsstämman avhandlades de stadgeenliga punkterna. 
 
Styrelsen hade 2017-04-29 sitt konstituerande möte. Vid detta möte utsågs följande personer 
till respektive funktion: 
 
Ordförande: Folke Skredsvik.  
Kassör: Christina Rosvall.  
Sekreterare: Jan Bengtsson.  
Ordinarie: Marita Beskow. 
Ordinarie: Niklas Thuresson.  
Suppleanter: 
 Christer Svensson 
 Anders Persson 
 
Styrelsen har under året haft två protokollförda möten, förutom sitt konstituerande möte, samt 
en del informella underhands-kontakter. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret inte fått några nya medlemmar. Två medlemmar har 
valt att lämna föreningen. 
 
I slutet av mars fick styrelsen ett bud på 190.000:-- på vågbrytaren. Då det inte framkommit 
något förslag till en säker återplacering av vågbrytaren som kunde läggas fram till 
föreningsstämman, fann styrelsen för gott att acceptera budet.  
Vågbrytaren såldes 2017-03-31 till Hagekilens Båthamn AB som själv ordnade med 
transporten från SF-Pontona. 
 
Under försommaren har yttre delen av brygga C färdigställts. 
 
Besök gärna föreningens hemsida som under året fått ny adress http://www.hfna.se 
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, VBF, som i sin tur ingår i Svenska 
Båtunionen, har föreningen SBU:s båtklubbsförsäkring. Denna omfattar blad annat en 
olycksfallsförsäkring som gäller när klubbens medlemmar, samt även medhjälpare, utför 
arbete i hamnen. 
Detta innebär även att medlemmarna har möjlighet att teckna förmånliga båtförsäkringar i 
Svenska Sjö. 
Genom VBF har vi nu även möjlighet att ta del av de rabatter på båttillbehör mm som 
förbundet förhandlat fram. Gå in på VBF hemsida http://www.vastkustensbf.se och se vilka 
erbjudanden som är aktuella. Där finns också en hel del nyttig information för båtlivet. 
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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 även under denna säsong 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 2017-12-31 
Styrelsen 
 
Folke Skredsvik, Marita Beskow, Jan Bengtsson, Christina Rosvall, Niklas Thuresson 
 






