
Hamnföreningen Norra Aröd 

 

Extra föreningsstämma 2014-04-25 

1. Mötets öppnande 

Folke Skredsvik förklarade mötet öppnat 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

3. Val av stämmoordförande 

Till ordförande valdes Folke Skredsvik 

 

4. Val av protokollförare 

Till sekreterare valdes Hans Larsson 

 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Marita Beskow och Inga Borg valdes till justeringsmän och rösträknare 

 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Det noterades att extrastämman blivit i stagdeenlig ordning utlyst 

 

7. Fastställande av röstlängd 

Stämman beslutade att avprickad närvarolista skulle användas som röstlängd. Se 

bilaga. 

 

8. Beslut om förslag enligt kallelsen 

Kallelsen innehöll 10 alternativa förslag från styrelsen som diskuterades. 

a) Skall vi lägga tillbaka vågbrytaren eller försöka sälja den? 

b) Skall vi undersöka möjligheten att bygga ut en vågbrytare av sprängsten? 

c) Skall vi snarast beställa upprensning av stolprester och ankarstenar? 

d) Skall vi bygga tre nya bryggor? 

e) Skall vi bygga två nya bryggor, B och C och reparera brygga D? 

f) Skall vi bygga till den saknade delen av brygga B och en ny brygga C samt 

reparera brygga D? 

g) Skall vi bygga en ny brygga C och reparera brygga B och D? 

h) Skall vi vänta med beslut till hösten om vi skall bygga nya bryggor oavsett om 

vilket alternativ vi väljer? 

i) Skall vi försöka skaffa en arbetsplatsform och i föreningens regi reparera och 

bygga om bryggorna? 

j) Skall vi försöka få ett investeringslån via Svenska Båtunionen? 

 



Kommentar till punkt a): 

Vågbrytaren kostade 560  000:- när den monterades. En ev. försäljning kan inbringa 

60 till 90 000:-. 

Kommentar till punkt b): 

Inget beslut fattades då den allmänna uppfattningen var att det är lönlöst att försöka. 

Beslut enligt punkt c): 

Mötet beslutade att snarast beställa upprensningen.                                          

Kostnaden skall delas lika av samtliga medlemmar i föreningen.                     

Undersök möjligheten att skänka bort förankringsstenarna mot att mottagaren står för 

alla kostnader för hämtningen. 

Kommentar till punkt d) till i): 

Inga beslut fattades utan alternativen tas upp på ett extra föreningensmöte som skall 

hållas omedelbart efter ordinarie årstämma senast före maj månads utgång i år. 

Kommentar till punkt j): 

 

Mötet beslöt att ansöka om investeringslån av Swedbank via Svenska Båtunionen. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

10. Arbetspasset startar. 

 

Vid protokollet: Hans Larsson 

 

Justeras: 

   

Ordförande Folke Skredsvik 

 

Justeringsmän: Marita Beskow  Inga Borg 

 


