
 
 
Protokoll för vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening, 
Torsdagen den 9 maj 2019, kl. 1900-2030, Jollestugan, Granudden.   
  
Närvarande: 
Bengt Jonsson Jan Thelin  Roger Stridfelt 
Lars Näsman Kenth Pettersson Bengt Johansson 
Hans Zackari Tomas Wikström 
 
 Ej närvarande:   Per Alexis, Hans Öhlund, Jonas Sandberg       
 
 
Pkt 1: Mötets öppnande 
 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
Pkt 2: Föregående protokoll 
 Protokoll från 18 februari läggs till handlingarna 
   
Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan 

 Tider för hamnens öppnande: Bryggutsättning planeras till 25 maj 
 Vårfakturering: Är utskickad. Bra att medlemmarna fick den tidigt då 

man blir påmind om man skall ha kvar sin bryggplats kvar eller inte. Det 
medförde mindre strul med vaktlistorna. Färre klagomål. 

 Kommande arbeten 2018: Ny vaktstuga till föreningen. 
 Arbetsdag vår: 1 juni, 10-14, gemensamt fika ca 12.00. 
 Arbetsdag höst: 12 oktober, bryggorna tas upp en vecka senare. 

 
Pkt 4: Uppföljning Strategidagarna 

Styrelsen hade strategidagar 26-27/4 i Brändön. Under strategidagarna skapades 
det grupper med olika indelning utifrån olika verksamhetsområden. Varje grupp 
ansvarar för att genomföra de åtgärder som prioriterades, och vid behov lyfta 
frågor till styrelsen för beslut. 
 
Startegidagarna är ett bra tillfälle för styrelsen, det ger tid för reflektioner och 
samtal. Bra tillfälle för nya styrelsemedlemmar att lära känna resten av styrelsen. 
 
Gruppen som fick området säkerhetsföreskrifter redovisade sina idéer. 
Kanske slå samman ordningsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter. Med två olika 
dokument riskerar man att dokumenten inte kompletterar varandra utan 
samma/liknande information kan stå på flera ställen. Inledningsvis skall vi försöka 
lyfta in det 5 viktigaste säkerhetsföreskrifterna i ordningsföreskrifter. 
Föreningen tillämpar egenkontroll enligt Svenska båtunionen för svenska hamnar 
och fritidsbåtar, i tillämpliga delar. Hamnkaptenen kallar ett urval av styrelsen till 
egen kontroll. Bör ske under säsongen. 

 
Pkt 5: Namnbyte 

Diskussion om namnbyte till Granuddens Båtklubb. Kan vara lättare att 
göra ”reklam” för en båtklubb än en hamnförening. Man kan ta fram profilmaterial 
såsom vimpel till båt och andra trycksaker. Kan från medlemmarna vara olika 
förväntningar på en båtklubb jämfört med en hamnförening. För besluta om ett 
namnbyte måste ett föreningsmöte hållas. 



Innan beslut tas måste också gällande stadgar och regler kontrolleras i Granuddens 
Hamnförening. 
 

Pkt 6: Avrapportering övriga uppdrag 
Muddringsprojektet: Klart. Dock ej avstädat samt att det skall ramas. 
Ny vaktstuga: Ligger för bygglov. Inget nytt. 
Brygga 2: Rätades förra hösten innan bryggorna togs isär. Avslutat därmed. 

 
Pkt 7: Rapporter 

Ordf, v ordf.: Utskickat ett rek-brev till medlem som på årsmötet beslutades 
skulle uteslutas. Ingen återkoppling efter utskick av rek-brev. 
Kassörer: Vårfaktureringen utskickad. Några medlemmar släpar med 
betalningen. 
Hamnkaptener: - 
Projektledare: - 
Platsansvarig: Några nya medlemmar har kunnat tilldelas plats vilket är 
glädjande. 
 

Pkt 8: Övriga frågor 
  
Pkt 9: Kommande möten 

Styrelsemöte inför säsongsstart, 1 - 15 juni Behovsstyrt 
 Styrelsemöte under pågående säsong, 15 – 30 juli, Behovsstyrt  

Styrelsemöte 3, 2 sept kl 18-20 Jollestugan. AU 27 augusti.  
 
 
 

                          
……………………      ………..………………. 
Bengt Jonsson, ordförande  Kenth Pettersson, sekreterare 


