
 

STENSJÖ HAMNFÖRENING PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2016-05-09. 

Närvarande: Per Delin, Rolf Bergkvist, Christer Andersson, Loa Andersson, Johan Torstensson och  

Magnus Andersson 

 

Mötets öppnande. § 1 

  Per Delin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Val av sekreterare. §2 

  Till sekreterare valdes Magnus Andersson  

Fastställande av dagordning §3 

  Föreslagen dagordning fastställdes 

Föregående protokoll §4 

  Föregående protokoll från 2016-04-04 lades till handlingarna. 

Ekonomirapport §5 

Christer Andersson redogjorde för kända kostnader under bokslutsåret. (bilaga 1). 

Styrelsen beslutade att en investeringsplan skall upprättas för de närmaste åren.  

Brygga 1, 2 och 3 behöver bytas inom en uppskattad 3 -5 års period. Ordförande fick i 

uppdrag att inför skaffa en ungefärlig kostnadsbild för respektive brygga.  

  

Svar från Länsstyrelsen §6 

Per Delin och Loa Andersson redogjorde för inkommen skrivelse (bilaga2). Befintligt 

spel för båtar får rivas. För övrigt agerande inom naturvårdsområdet krävs skriftlig 

dispensansökan. Beslutades att ovanstående personer formulerar 

dispensansökningarna och skickar in desamma till Länsstyrelsen.  

Trivselregler  §7 

Föreslagna trivselregler gicks igenom. Beslutades att följande tillägg skall göras på 

förslaget:  

 Uppsägning av båtplats måste ske senast 30 november för kommande säsong, 

vid senare uppsägning debiteras ordinarie hamnavgift för den kommande 

säsongen. 

 Båt som ej sjösätts under säsong debiteras ägaren 400kr för år 1, om båten ej 

sjösätts år 2 debiteras ägaren 600kr år 3 600kr etc. 

Reviderade regler tas upp på nästkommande styrelsemöte för beslut. 

 



 

Rapport från arbetsmöte 

den 7 maj  §8. 

Styrelsen tackar de som närvarade för ett mycket bra arbete. Se bilaga 3. 

Rapport muddring §9 

hamninlopp  Muddringsarbetet är påbörjat. Arbetet försenas av krångliga maskiner. 

 

 Rapport, nya båtplatskunder §10 

Nya kunder administreras av hamnkapten Rolf Bergkvist som meddelar sekreteraren 

Magnus Andersson om förändringarna av båtplatser, som i sin tur uppdaterar 

båt/bryggregistret. Detsamma uppdaterade båt/bryggregistret skickas därefter till 

kassören Christer Andersson som i sin tur skickar ut debiteringar. 

Kommittearbete §11 

Bildandet av arbetskommittér med olika ansvarsområden diskuterades. Föreslogs att 

en inventering av yrkeskategorier upprättas för kommande arbeten.  

För att öka intresset när någon person utför arbete för föreningens räkning, friställs 

densamma för exempelvis bom iläggning. Förslaget kommer att diskuteras vid 

nästkommande styrelsemöte. 

Vårarbetsmöte § 12 

  Punkten utgick från dagordningen   

Övriga frågor  §13 

Polisen har inbjudit till båtsamverkansmöte i Halmstad den 30 maj. Rolf Bergqvist och 

Per Delin anmäler sig till detta. 

Önskemål om belysning vid hamninfart av fartskylt föreligger. Olika förslag 

diskuterades. En fortsatt utredning görs av Loa Andersson 

Nästa möte  §12 

  Nästa möte 30 maj kl. 17.00 2016 

Plats: Hamnen, vid dåligt väder flyttas mötet till Furuvägen 12, Steninge. 

 

Magnus  Andersson                          Per Delin.  

   

      

   



 

 

        

         

         

         

         

         

      

 

     

      

      

     

   

   

  

 

 

 

 

  


