
 
 
Protokoll vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening 170612 
 
Närvarande: 
Bengt Jonsson 
Jan Thelin 
Roger Stridfelt 
Hans Öhlund 
 

 
Hans Zackari 
Jonas Sandberg 
Kenth Pettersson 
 

Pkt 1: Mötets öppnande 
 Bengt Jonsson hälsar alla välkomna. 
 
Pkt 2: Uppföljning av arbetsdagen 

Skräphögar/sopsäckar på området behöver forslas bort omgående. Det 
var få släpvagnar på själva arbetsdagen och det hanns inte med. Arbetet 
fördelas till arbetsledare via mail och om ej klart till 21/6 behövs 
eventuellt container. 
Allmän diskussion om arbetsledarfunktionen i föreningen. 
Medlemmarnas delaktighet behöver ökas därav tillskapandet av 
arbetsledare som ska kunna ta på sig några arbeten per år. Styrelsen 
tolkar det som att vi är på rätt väg då antalet deltagare på arbetsdagarna 
ökat markant. Framöver behövs en större framförhållning av planering 
av arbeten och arbetsdagarna med förslagsvis regelrätta planeringsmöten 
2-3 ggr/år med hamnkapten, projektledare och arbetsledare.  
BESLUT: Kenth får i uppdrag att kontakta arbetsledare för att frakta 
bort skräpet. Projektledare/Hamnkaptener utvecklar arbetssättet med 
regelrätta planeringsmöten, för att effektivisera och underlätta det 
praktiska arbetet i hamnen. 

 
Pkt 5: 10 m bommar 

Det finns beslut och budget för nya 10 m bommar till 6 båtplatser. Det 
har framkommit att stora motorbåtar inte behöver bom med 
gångmöjlighet och endast billigare y-bom. BESLUT: Införskaffa 3 st 
icke-gångbara bommar. Berördra medlemmar monterar dessa själva på 
sina båtplatser. 
 

Pkt 6: Vaktstugan 
Föreningen har ett behov av en ny vaktstuga i hamnen. Till nästa 
styrelsemöte inventeras vilka funktioner som kan behövas vad gäller 
toalett, VA, kök/pentry, vinterstängning, kanslimöjlighet osv. Då tillsätts 
en grupp som får arbeta vidare med frågan. 
 

Pkt 7: Övriga frågor 
Brygga 2 
Försöket att flytta brygga 2 och räta upp den så den kommer längre från 
brygga 1 har inte gått att genomföra och det är återigen reklamerat till 
leverantör som garantiärende. Leverantören har i skrivande stund inte 
svarat på föreningens sista mailförfrågan. 



 
Elavtal 
Föreningen har ett behov att säkra upp från 25A till 35A. Det har gått 
faser vid flera tillfällen med följd att ibland står grinden still. 
Den fasta kostnaden ökar från 5900 kr till 7800 kr. 
BESLUT: Att genomföra planerat elarbete. 

 
 
 
 
 
...............................................  ........................................... 
Bengt Jonsson   Jonas Sandberg, sekreterare 
 
 
 
 
 
Kommande möten 
Extra möte inför säsongsstart: måndag 12 juni kl 18 i hamnen.  
Styrelsemöte 3:  måndag 11 september, kl. 18-20 Jollestugan. 
Styrelsemöte  under pågående säsong påkallas vid behov. 
Styrelsemöte 4:  måndag 20 november, kl. 18-21. 
Styrelsemöte 1 för 2018:  måndag 180215,  kl. 18-21. 
 
 
 
 


	Pkt 1: Mötets öppnande

