
      

 

 

 

PROTOKOLL: 
Från ordinarie föreningsstämma i 
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658,  
i Kullaviksskolans Matsal 
torsdagen den 7 april 2011, kl. 18:30-19:30 
 
 
Närvarande 46 medlemmar, varav 2 innehade fullmakt. 
 
§ 1 
Öppnande av stämman och fastställande av dagordning. 
Khef:s styrelseordförande Claes Wittboldt öppnar stämman kl 18:30 och hälsar 
de närvarande välkomna. Dagordningen fastställdes. 
 
§ 2 
Val av ordförande för stämman. 
Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. 
 
§ 3 
Val av protokollförare. 
Stämman valde Christina Brodd att föra protokoll från stämman. 
 
§ 4 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Stämman valde enhälligt Bror Sundqvist och Anders Halvor att jämte ordförande 
Claes Wittboldt att justera stämmoprotokoll samt att vara rösträknare .                                        
  
 § 5 
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
Stämman förklarade att den var i behörig ordning utlyst.  
 
§ 6 
Fastställande av röstlängd. 
Samtliga medlemmar har prickats av gentemot medlemsförteckningen (bilaga 1) 
vid inpassering. 
 
Stämman beslutade enhälligt om att anta medlemsförteckning som röstlängd 
enligt bilaga 1. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2009. 
Ralph Nordling hänvisade till utsänt stämmounderlag. 
 
På fråga om posten Andrahandsuthyrning (122 050) förklarade RN att detta är 
tilläggsintäkter utöver normal platsavgift. 
 
Beträffande externa Vinterliggare så har avgiften höjts markant för att 
kompensera för ökat slitage på hamnen som båtarna skapar under vintern. Den 
ökade kostnaden har medfört att antalet externa vinterliggare har minskat.   
 
Beträffande posten Omflyttningsavgift så är det en administrativ avgift som 
belastar enbart för de medlemmar som hyr större båtplats än deras medlemskap 
egentligen avser. För medlemmar som går ned i storlek vid andrahandsplatshyra 
debiteras ingen administrativ kostnad. 
 
Finansierings/Likviditetsanalys efterlystes av stämman för att få en bättre 
översikt. Ekonomiska redovisningen kompletteras med detta till nästa år. 
 
Beträffande medlemsavgifterna så kan noteras att verksamhetsåret 2009 var 
intäkterna ca 20 % högre då de även omfattade en eftersläpning från året innan. 
 
Föreningen har en aktiverad Projekteringskostnaden (242 000) som ska 
kostnadsföras om utbyggnaden av hamnen inte fullföljs enl. plan. 
 
CW påpekade att styrelsen har som motto för hamnens verksamhet att det skall 
vara lika och transparens, en familjehamn med öppenhet. Ändrade 
båtplatsstorlekar på Piren har inneburit att båtplatsinsatsen för dessa ökat och 
nya medlemsbevis utställts. 
 
Hans Dahlqvist föreslog att medlemshyrares insatser under eget kapital bör tas 
bort. Styrelsen noterade förslaget och kommer att överväga lämplig åtgärd. 
 
RN påpekade att det i posten Övriga externa kostnader (455 886) finns 
oförutsedda advokatkostnader. 
 
 
§ 8 

Revisorernas berättelse. 
Lennart Wiberg återgav delar av revisionsberättelsen.  
 



Stämman beslutade enhälligt godkänna revisorernas berättelse och gå på 
revisorernas rekommendation. 
 
§ 9 
Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009 

Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman. 
 
 
 
§ 10 
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 
 
§ 11 
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2010 
Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i 
enlighet med balansräkningen för 2010. 
 
§ 12 
Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2010 
Valberedningen föreslår att styrelsen arvode om två basbelopp att fördelas inom 
styrelsen behålles. För revisorerna utgår ingen ersättning. 
Claes Wittboldt påpekade att styrelsen dock inte tagit ut full ersättning om två 
basbelopp. 
 
Beslut fattas om ersättning i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 13 
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår ordförande, fem ledamöter och fyra suppleanter. Två 
ordinarie revisorer samt två suppleanter. 
 
Beslut fattas enhälligt av stämman i enlighet med valberedningens förslag enligt 
ovan. 
 
 
§ 14 
Val av styrelsens ordförande. 
Till styrelsens ordförande på ytterligare ett år valdes enhälligt Claes Wittboldt. 
 
§ 15  
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
Styrelseledamöter: Håkan Berntsson och Bertil Kaijser är valda till 2012.  
Till omval föreslås Ove Svahn, Christina Brodd och Greger Stadenfeldt till 2013.  
Suppleanter: Tomas Jange och Göran Rehmberg är valda till 2012.  
Till omval föreslås Ingemar Nordlund och Ola Johansson.  
 
Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan. 
 



§ 16  

Val av revisorer jämte suppleanter 

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lennart Wiberg och Christer 
Nyberg till 2012. 
Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och Stig 
Johansson till 2012. 
 
Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enl. ovan. 
 
 
§ 17 
Val av valberedning 

Valberedningen har bestått av Leif Danielsson och Anna de Sousa Mestre samt 
Birgitta Bergkvist. Valberedningen förklarade att de ställer sig till förfogande 
under ytterligare ett år. 
 
De tre föreslagna valdes till ny valberedning med Leif Danielsson som 
sammankallande. 
  
§ 18 
Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde. 
Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex. 
Omräkningstalet föreslås vara 1,103 (1,08) för år 2011 avrundat till helt antal 
kronor. 
 
Beslut fattas enhälligt att bestämma omräkningstalet för 2010 till 1,103. 
 
§19 
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2009. 
Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den 
tidigare utskickade kallelsen.  
Ordförande Claes Wittboldt framförde att styrelsen gärna emottager externa 
förslag från medlemmarna. Han konstaterade även att styrelsen ofta får förslag 
och idéer från medlemmarna när arbete sker i hamnen. Kommunikationen 
mellan medlemmar och styrelse upplevs därför som mycket god. 
 
CW påpekade att föreningen för diskussion med KBA kommun om kommande 
ersättning i samband med vattenrättsförhandlingarna. Styrelsen kan konstatera 
att föreningens ena motpart har erhållit ersättning från kommunen för sina 
advokatkostnader.  
 
Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt bilaga 2 (kallelse till 
föreningsstämma) för 2011.  
Stämman antog enhälligt budget, enligt bilaga 2 för 2011. 
 
§20 
Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn 
Claes Wittboldt uppmanade medlemmarna att gå in på webben och ta del av den 

information som kontinuerligt presenteras där. 



 

Stämman beslutade enhälligt att anta särskilda bestämmelser så som det är publicerat 

enligt bilaga 2. 

 
§ 21 
Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika 
båtplatsklasserna och övriga tjänster föreningen tillhandahåller. 
 
Ralph Nordling redogjorde för styrelsens förslag till ändrade avgifter. Förslaget 
innebär att medlemsavgiften höjs från 200 till 300 kronor samt att 
båtplatsavgiften höjs från 120 till 125 kronor. I övrigt föreslår styrelsen att 
avgifterna bibehålles på samma nivå som föregående verksamhetsår.  
 
Stämman fastställde enhälligt avgifter i enlighet med styrelsens förslag bilaga 2. 
 
 
§22 

Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga. 

Inga motioner har inkommit.  
 
Ordförande påpekade att detta tyder på en bra dialog mellan medlemmar och 
styrelse. Styrelsen får kontinuerligt ett antal frågor från medlemmarna och har 
som målsättning att besvarar dessa frågor på ett nöjaktigt sätt under 
verksamhetsåret. 
 

§ 23  
Övriga ärenden 
 
Leif Danielsson tog upp frågan om hur utbyggnadsplanerna för hamnen ska 
finansieras. Styrelsen förklarade att utbyggnaden är till självkostnad.  
 
Frågan om kölistans längd för medlemskap och eventuell begränsning på antal år 
för andra platsuthyrning diskuterades. RN påpekade att de köande har nytta av 
sin köplats eftersom endast den enligt föreningens stadgar ger möjlighet till 
andrahandshyrning. Hamnchefen Jan Jange uttryckte sina farhågor för att en 
eventuell begränsad uthyrningsmöjlighet skulle få till effekt att medlemmar efter 
det tillåtna antalet år skulle välja att hålla sin plats tom. 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka alternativen: 

1) Låta reglerna för andrahandsuthyrning vara som de är. 
2) Analysera konsekvenserna för eventuell 3, 5, 10 års begränsning 

av uthyrning. 
Sven-Olof Börjesson påpekade att det finns ett gammalt beslut från 1948 mellan 
markägare och Kungsbacka Kommun som reglerar denna fråga. Kopia på 
beslutet kommer att tillsändas styrelsen. 
 
Ingemar Nordlund presenterade några av de förändringar som gjorts på 
föreningens nya webbplats (www.kullavikshamn.se). Han poängterade att det 
för medlemmarna nu är lättare att hitta på hemsidan. Rubrikerna på 
vänstersidan gör det enkelt för besökaren att orientera sig på sidan, ett flertal 

http://www.kullavikshamn.se/


blanketter finns nu tillgängliga för medlemmarna och en intresseväckande 
historisk beskrivning över hamnen och Kullavik finns också att ta del av. Ingemar 
Nordlund underströk att det är viktigt att hemsidan hålls levande och 
välkomnade material, idéer och synpunkter om webben från medlemmarna. 
 
Leif Danielsson efterlyste gamla årsmötesprotokoll vid sidan av senaste 
årstämmoprotokollet läggs ut på den nya hemsidan. Ingemar Nordlund lovade 
att tillse att även dessa läggs in. 
 
 
§ 24 
Stämman avslutas 

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad klockan 19:30 och tackade de 
närvarande för ett positivt och trevligt årsmöte.  
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Christina Brodd 
 
 
 
 
  
Justeras:  
 
 
 
 
Claes Wittboldt 
 
 
 
 
 
Anders Halvor    Bror Sundqvist 
 
 
 
   

 

 

 
 


