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Inkomna frågor från medlemmar enligt stadgarna § 15                  Inga motioner har 
     inkommit till styrelsen

Innehållsförteckning

Korta fakta om 
Kullaviks Hamn
Antal båtplatser  549
Antal medlemmar  524
Intern kö  130
Extern kö  445

Kontakt
	
Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68, 429 22 Kullavik

Bankgiro:  5049-0267
Plusgiro:  23 47 90-4

HAMNCHEF  
Jan Jange
Tel hamnexp.  031-93 10 13
Tel mobil  0706-31 68 80
E-post  info@kullavikshamn.se

www.kullavikshamn.se
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Claes Wittboldt, ordförande, Khef

Ola Johansson, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1968, 
året runt sedan 1986

Håkan Berntsson, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1970

Göran Rehmberg, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954

Ove Svan, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1966

Jan Jange, hamnkapten
(ej med i styrelsen).

Claes Wittboldt, ordförande
Bosatt i Kullavik sedan 1975

Christina Brodd, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1988

Bertil Kaijser, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1994

Ingemar Nordlund, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1974

Tomas Jange, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954, 
året runt sedan 1959

Greger Stadenfeldt, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1992. 
(Ej med på bild).

KULLAVIK HAMNS STYRELSE

Ett år av hopp och förundran, så kan 2012 närmast sammanfattas. Vattenrättsfrågan och de följdverk-
ningar detta kan få på hamnens framtida verksamhet har skapat många frågeställningar.  Kungsbacka 
kommun träffade en överenskommelse med vattenrättshavare som sedan inte kommunstyrelsen god-
kände. Nu senast har det kommit ett nytt förslag från Kungsbacka kommun till samtliga vattenrättsha-
vare och Kullaviks Hamn. Detta förslag kunde inte antas av Kullaviks Hamn. 

Styrelsen för Kullaviks Hamn har lagt ned stora ansträngning för att hitta en lösning i vattenrättsfrågan. 

En lösning borde vara att Kungsbacka kommun gör rätt för sig och levererar det som en gång såldes till 

Kullaviks Hamn ekon för. Styrelsen hoppas på att kommunen tar sitt ansvar. 

Kullaviks Hamn har även i år genomfört och bidragit till ett antal aktiviteter i hamnen. Kullaviks Hamn har 

blivit en samlings- och mötesplats för oss i Kullavik.

Det är trots de förutsättningar som varit under 2011 ett bra år som vi nu lägger till handlingarna.

Med önskan om ett gott båtår 2012.
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Inledning   
I samband med omfördelning av båtplatser inom Kullaviks Hamn agerade ägaren till fastigheten Släps Kullen 1:41, 
genom att begära gränsbestämning. I december 2008 vann gränsbestämningen laga kraft och utvisade att delar av 
pir A, B, C och D låg på annans vatten. Utöver fastigheten 1:41 berördes även Släps Kullen 1: 33.

Kullaviks Hamn har sedan i början av 2009 varit i kontakt med Kungsbacka kommun. Först sent i 2009 kom diskussio-
ner igång ordentligt. Kommunen angav att en lösning borde kunna komma i december 2009. En överenskommelse 
med fastigheten 1:33 kom till stånd i mitten av 2010. Därefter påbörjades förhandlingar med fastigheten 1:41 som 
avslutades i början av 2011. I båda fallen har kommunen i huvudsak valt en linje om att tillskapa byggrätter för att 
kompensera för vattenintrång. Denna väg har dock inte kunnat fullföljas då erforderliga politiska beslut inte fattats av 
Kungsbacka kommun. Framförhandlade avtal med fastigheten 1:41 och Släps Kullen 1: 33 har frånträtts av kommunen.

Kontakter har även varit med vattenrättsinnehavare för fastigheten 1:41 och Släps Kullen 1: 33. Ingen vattenrättsinne-
havare har framställt krav mot Kullaviks Hamn. Anspråk har ställts till Kungsbacka kommun.

Kullaviks Hamn har agerat
När Kullaviks Hamn noterade avvikelse mellan det köpte vattenområdet och det av lantmäteriet bestämda vattenområdet 
har reklamation skett till Kungsbacka kommun. Kungsbacka kommun har därefter meddelat att de åtar sig att söka en lös-
ning med vattenrättshavare. En sådan handläggning sker alltjämt av Kungsbacka kommun, om än i ett långsamt tempo. 
          Vid underhandsdiskussion med Kungsbacka kommun har även föreningen redovisat de kostnader som uppkom-
mit för föreningen och vad som kan komma att formellt att begäras av kommunen.

Kullaviks Hamns hamn påverkas
Kullaviks Hamn påverkas då full rådighet inte föreligger inom hamnområdet. Det innebär att planerade åtgärder inom 
hamnen inte kan genomföras.

Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun har uppgivit att de anspråk som vattenrättsinnehavarna är höga. Högre än vad som sannolikt kan 
komma ut ur en rättslig prövning. Kungsbacka kommun verkar avvakta till rätt läge uppstår för att avsluta detta ärende. 
Kungsbacka kommun har uppgivit att de räknar med ett lågt intresse för att i rättslig tvist försöka lösa ärendet.

Vad kan Kullaviks Hamn göra ytterligare
I ärendet skulle en stämning kunna ske av Kungsbacka kommun för att reglera felet i fastigheten med Kungsbacka       
kommun. Även andra åtgärder som reglera vattenrättsfrågan inom ramen för en lantmäteriprövning skulle kunna ske.
 Kullaviks Hamn har under rådande omständigheter bedömt att genomförda åtgärder har varit lämpligt avvägda 
mot de förutsättningar som råder i ärendet.

Kullaviks Hamns styrelse gör bedömningen
Styrelsen för Kullaviks Hamn bedömer att i rådande situation, då inget preciserat krav finns mot föreningen, att ingen 
omedelbar risk för inskränkning eller begränsning i verksamheten föreligger, mer än hinder för framtida omdisponering. 
 Föreningens nuvarande verksamhet och omfattning kan upprätthållas. 
Styrelsen bedömer att inga bokföringsmässiga dispositioner erfordras, såsom nedskrivning av anläggnings värde eller 
reservation för kommande kostnader. Styrelsen har dock valt att kostnadsföra tidigare balanserade kostnader avseende 
omflyttning av pontoner i 2011 års räkenskaper.
 Styrelsen bedömer att det troligast är att vattenrättsinnehavarna kommer nå en överenskommelse med      
Kungsbacka kommun. För det fall en överenskommelse ej kommer tillstånd så kommer styrelsen att agera i frågan.           
Tidpunkten för detta kan idag inte bestämmas.

Styrelsen informerar
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Styrelsen föreslår följande dagordning:   

§ 1 Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.  

§ 2 Val av ordförande vid stämman.  

§ 3 Val av protokollförare.  

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

§ 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.  

§ 6 Fastställande av röstlängd.  

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2011.  

§ 8 Revisorernas berättelse.  

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning.  

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

§ 11 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.  

§ 12 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.  

§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 14 Val av styrelsens ordförande.  

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 16 Val av revisorer jämte suppleanter.  

§ 17 Val av valberedning.  

§ 18 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.  

§ 19 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår  

§ 20 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.  

§ 21 Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna  

 och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.  

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

§ 23 Övriga ärenden.  

§ 24 Stämman avslutas.

 

Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna 

endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.  

Kullavik den 20 februari 2012 

Styrelsen för 

Kullaviks Hamn ekon. förening 

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekon. förening kallar härmed till 
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 22 mars 2012 kl. 18.30 
i Kullaviksskolans matsal.     
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31  

Förvaltningsberättelse 2011

Under året som gått, har följande underhålls- och investeringsarbeten utförts, i enlighet med budgeten.    
  
Hamnplan  
Under året har arbetet på hamnplan avseende mur och asfaltering färdigställts. Muren har försetts med belysning. 

Ångbåtsbryggan har byggts om med helt ny grundläggning och däckskonstruktion. Vi har vid detta arbete kunnat 

återanvända material från det gamla trädäcket.    

Tyvärr har vi återigen tvingats skjuta på arbetet med förstärkning av slänten mellan bryggorna J, K och L, samt vid 

nuvarande kran. Det är planerat för en sanitetspump, mastkran med spolplatta inom hamnplan. Dessa arbeten ingår i 

det kommande arbetet med kajen.    

Kullaviks Hamn ekon för. har under 2011 sagt upp arrendeavtalet med KKKK, närmast för att en ny femårsperiod av 

förlängning inte skulle ske och eventuellt påverka planerade åtgärder inom hamnplanen. KKKK har i avvaktan på att 

åtgärder kommer att ske fortsatt disposition av hamnplanen såsom tidigare varit fallet. Vi avser att fortsätta diskussion-

erna med KKKK om framtida disposition.       

Piren  
Kompletterat med fler bänkar på den östra sidan av befintligt bänkarragemang.   

För den allmänna trevnaden har det även i år planterats blommor vid och på piren.     

Brygga B och C
Ett antal Y-bommar har förnyats och infästningar till pontoner har setts över. Material för att förstärka pontonernas hörn 

har införskaffats. Kontroll av kättingar mellan pontoner och ankare har utförts och ett antal slitna kättingar har bytts ut. 

Brygga D   
Kontroll av kättingar mellan ponton och ankare har skett. Ett antal slitna kättingar har förnyats.   

Monterat en landgång (egen konstruktion) mellan två pontoner för att minska slitaget.    

Brygga K och L
Kontroll av kättingar mellan pontoner och ankare har utförts och ett antal slitna kättingar har bytts ut.   

Kontor
Smärre arbeten har utförts, samt montering av lastdäck vid verkstaden.  

El   
Montering av värme i uttagspelare på piren för att förhindra kondens, samt anslutet belysning till automatiken.  

Vattenfördelning  
Monterat vindor för vattenslangar i syfte att förlänga slangarnas livslängd och att dom förvaras på avsedd plats.

Omdisponering av pontoner
I samband med projektering för omdisponering av hamnens pontoner för att bl.a. erhålla fler båtplatser, gjordes ett 

gediget utredningsarbete innefattande bl.a. en miljökonsekvensutredning. Kostnadern för detta arbete skulle fördelas 

på de nya platserna och i avvaktan på  att detta kunde ske, har kostnaden balanserats i bokföringen. På grund av vatten-

rättsliga oklarheter har detta projekt inte kunnat genomföras ännu, varför styrelsen valt att kostnadsföra hela kostnaden i 

2011 års räkenskaper (242.840 SEK).      

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Verksamheten i sammanfattning under räkenskapsåret
    

Drygt ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2011 inte önskat utnyttja    

tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i ”andra hand”.    

    

* Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.   

* Antalet gästdygn har varit  215 (245) st.   

* Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till  524 (520) st.        

* Fullt betalda medlemsinsatser är 547 (543) st.   

* Externa båtplatskön innehåller 445 (432) köande och internkön 130 (134) st.     
 
Uppskrivningsfond    

Uppskrivningsfonden uppgår till 13,4 miljoner efter att föregående års avskrivning på uppskrivnings-

fonden överförts till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.      
     
Investeringar    

Föreningens investeringar under räkenskapsåret har uppgått till  348 (699) KKR.      
   
Rörelsekredit    

Föreningen har en checkkredit på 1,5 miljoner kronor och som säkerhet har lämnats     

pantbrev om 1,5 miljon kronor.        

Resultat    

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 810 185 (förlust 771 150) SEK.   

          
Förslag till behandling av vinst/förlust
Föreningen redovisar 

Balanserad förlust -1 456 319 SEK

Överföring uppskrivningsfond 542 280 SEK

Årets förlust -810 185 SEK

Ansamlad förlust -1 724 224 SEK
   

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 1 724 224 SEK, överförs i ny räkning. Samt att den del av    

uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivningen på uppskrivningsbeloppet, 542 280 kronor, överförs 

till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.        
  
Mijlöpåverkan
Föreningen bedriver ej anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.   

 

Resultatet av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i 

övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.       
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Resultaträkning
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   2011-01-01 2010-01-01
  Not 2011-12-31 2010-12-31
   
Rörelsens intäkter   
Årsavgifter båtplatser  1 238 032 1 203 869
Andrahandsuthyrning  126 000 122 050
Vinterliggare  50 400 56 000
Köavgifter  76 160 73 640
Omflyttningsavgift  19 200 16 000
Gästplatsavgifter  31 870 39 265
P-avgifter  148 253 168 312
El-avgifter  74 335 111 550
Medlemsavgifter  156 300 104 600
Övriga intäkter  25 240 18 911  
 
Summa rörelsens intäkter  1 945 790 1 914 197
   
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter mm 3 -660 482 -495 266
Övriga externa kostnader 4 -366 855 -455 886
Personalkostnader 5 -528 099 -581 420
   
Summa rörelsens kostnader  -1 555 436 -1 532 572  
 
Resultat före avskrivningar  390 354 381 625  
 
Avskrivningar 1 -1 131 777 -1 104 786  
 
Resultat efter avskrivningar  -741 423 -723 161  
   
Finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande intäkter  0 0
Räntekostnader och  liknande kostnader  -68 762 -47 988
   
Resultat efter finansiella poster  -810 185 -771 149  

Bokslutsdispositioner  0 0
   
Resultat före skatt  -810 185 -771 149

Skatter 1 0 0

Årets resultat  -810 185 -771 149

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Balansräkning
Belopp i SEK

     
 
 Not 2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 1  
Byggnader och mark 6 11 219 996 11 470 877
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 12 270 172 12 802 701

Summa anläggningstillgångar  23 490 168 24 273 578  
 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 1  
Kundfordringar  211 536 117 452
Övriga kortfristiga fordringar  34 469 28 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  57 710 344 401
Summa kortfristiga fordringar  303 715 490 578  
 
Kassa och bank  359 559 92 298

Summa omsättningstillgångar  663 274 582 876  
 
SUMMA TILLGÅNGAR  24 153 442 24 856 454  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital 8  
Bundet eget kapital   
Inträdesinsatser  51 500 51 500
Båtplatsinsatser  10 766 676 10 584 020
Insatser medlemshyrare  0 5 000
Uppskrivningsfond  13 373 168 13 915 448
Summa bundet eget kapital  24 191 344 24 555 968
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst/förlust  -914 039 -685 169
Årets resultat  -810 185 -771 150
Summa fritt eget kapital  -1 724 224 -1 456 319
   
Summa eget kapital  22 467 120 23 099 649
   
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder/medlemmar  5 197 6 837
Leverantörsskulder  110 019 99 362
Checkräkningskredit  1 500 000 1 500 000
Upplupna kostnader  24 111 105 289
Övriga kortfristiga skulder  46 995 45 317  
 
Summa kortfristiga skulder  1 686 322 1 756 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  24 153 442 24 856 454  
 
Ställda säkerheter, Pantbrev  1 500 000 1 500 000
Ansvarsförbindelser  inga inga
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper    
  
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.    
    
Fordringar    
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.    

Skatter    
Fastighetsskatten redovisas som övriga externa kostnader.    
    
Inkomstskatter    
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år  
 samt justering avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som 
enligt  föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.    
     
Anläggningstillgångar    
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 
nyttjandetiden.     
När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:    
   Antal år
Hamnbyggnaden   50
Hamnanläggningen   20
Maskiner, andra tekn anl   5
Datorer   3

Not 2  Ersättning till revisorerna      
   2011 2010
Revisionsuppdrag   0 0
Andra uppdrag   0 0

Summa   0 0

Not 3  Kostnader, löpande hamndrift i SEK      
   2011 2010
Underhåll/ reparation hamnanläggning   492 592 289 857
Vatten och avlopp   22 085 7 051
Renhållning, städning   30 115 34 298
El för drift   115 690 164 060

Summa kostnader löpande drift   660 482 495 266

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Not 4  Övriga externa kostnader i SEK 
   2011 2010

Kostnader hamnexpedition   28 140 55 046
Bevakningskostnader   28 434 40 000
Fastighetsskatt   18 955 15 985
Redovisningstjänster   109 254 103 820
IT-Program/tjänster   12 968 8 030
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster   28 426 45 285
Övriga externa kostnader   140 678 187 720

Summa övriga externa kostnader   366 855 455 886

Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i SEK   
   2011 2010
Löner och ersättningar har uppgått till:     
Styrelsen   58 086 64 600
Övriga anställda   367 858 405 168
Summa löner och ersättningar   425 944 469 768
     
Sociala avgifter enligt lag och avtal   102 155 111 651

Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter  528 099 581 420

Not 6  Byggnader och mark i KKR    
   2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden   5 875 5 843
Uppskrivning byggnader och mark   6 852 6 852
Inköp   0 32
Försäljning och utrangering   0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   12 727 12 727
     
Ingående avskrivning   1 256 1 005
Årets avskrivning   251 251
Utgående ackumulerad avskrivning   1 507 1 256
     
Redovisat värde för fastighet i Sverige   11 220 11 471
     
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige   3 797 3 197

Not 7  Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar i KKR    
   2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden   9 064 8 397
Uppskrivning hamnanläggningen   8 148 8 148
Inköp   332 644
Inköp maskiner, andra tekn anl   9 23
Inköp datorer   7 0
Försäljning och utrangering   0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   17 560 17 212
     
Ingående avskrivning   4 409 3 555
Årets avskrivning enligt plan, hamnanläggningen   870 847
Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekn anl  10 7
Årets avskrivning enligt plan, datorer   1 0
Utgående ackumulerad avskrivning   5 290 4 409 
     
Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar  12 270 12 803
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Not 8  Förändring eget kapital i SEK   
 
 Inträdes- Båtplats- Medl.hyrare- Uppskrivn. Fritt eget  Summa
 insatser insatser insatser fond kapital eget kapital
      
Eget kapital 2010-12-31 51 500 10 584 021 5 000 13 915 448 -1 456 320 23 099 650
Båtplatsbyten / betalda insatser  182 655 -5 000   177 655
Avskrivning på Uppskrivningsfond    -542 280 542 280 0
Årets vinst/förlust     -810 185 -810 185
Eget kapital 2011-12-31 51 500 10 766 676 0 13 373 168 -1 724 225 22 467 120

Not 9 Anställda och styrelse    
   2011 2010
Medelantalet anställda   1 1
varav män   100% 100%

Styrelseledamöter   2011 2010
varav män   5 5
varav kvinnor   1 1
Totalt   6 6
     
Styrelsesuppleanter   2011 2010
varav män   4 4
varav kvinnor   0 0
Totalt   4 4
     

Kullavik 2012-02-20     

Claes Wittboldt  Christina Brodd   
Ordförande    
     

Bertil Kaijser  Ove Svan  
     

Greger Stadenfeldt  Håkan Berntsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02-21

Lennart Wiberg   Christer Nyberg   
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse        

Till föreningsstämman i     
     
Kullaviks Hamn ekonomisk förening     
Org nr 716408-2658     
     
     
     
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kullaviks Hamn    
 ekonomisk förening för år 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och    
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.     
 Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.   
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och    
 genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller     
 väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan     
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna   
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.  
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och    
 förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig    
 mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid    
 med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att    
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.    

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande   
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.     
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.     
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för    
 föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens    
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.     
     
     
Kullavik den 21 februari 2012       
     
     
      

Lennart Wiberg                                          Christer Nyberg 
Auktoriserad revisor



När kallelsen skulle gå i tryck hade valberedningen inte inkommit med något förslag.

Nedanstående namngivna ledamöter är valda för ytterligare en mandatperiod.

Uppdrag Namn  Mandattid
  
Ordförande - Omval till 2013
  
  
Ordinarie ledamöter - Omval till 2014
 - Omval till 2014
 Ove Svan Vald till 2013
 Christina Brodd Vald till 2013
 Greger Stadenfeldt Vald till 2013
  
  
Suppleanter - Omval till 2014
 - Omval till 2014
 Ola Johansson Vald till 2013
 Ingemar Nordlund Vald till 2013
  
  
Ordinarie revisorer - Omval till 2013
 - Omval till 2013
  

Revisorsuppleanter - Omval till 2013
 - Omval till 2013

Valberedningens förslag till ledamöter inför   
ordinarie föreningsstämma 2012-03-22
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Verksamhetsplan 2012

Avgiftsjusteringar
Styrelsen föreslår höjning av en del avgifter för 2012 för att kunna upprätthålla god service   
och möta de kostnadsökningar som förväntas i framtiden. En omläggning av debiteringen för      
andrahandshyrare har tagits fram som ger en rättvisare fördelning och en intäktsförstärkning.    
   
Omdisponering av pontoner   
Då vattenrättsfrågan ännu ej är löst tvingas vi avvakta Kungsbacka kommuns agerande i frågan,   
där kommer ytterligare diskussioner att ske.      
I övrigt så ser vi över hamnens pontonplaceringar efter de mätningar som gjorts rörande strömmar   
och bottenvegetation. Det ingår i vårt fortsatta miljöarbete att följa upp den information vi nu har     
från hamnens miljökonsekvensutredning.       
    
Piren
Vi avser att montera nya blomlådor och bänkar på piren i syfte att ytterligare öka upp trivselfaktorn.     
Piren har utvecklats till en naturlig samlingsplats för trevliga aktiviteter och vi vill bevara och utveckla   
detta vidare.      
 
Hamnplan
Hamnplanen skall göras mer attraktiv och välkomnande i vilket det även ingår att se över om det finns   
möjlighet att förbättra nuvarande trafiksituation. Här ingår också en flytt av miljöstation och sophantering.   
Vi undersöker nu möjligheten att lägga en balk mellan B och C bryggan för att utnyttja slänten till viss del. 
Då kan vi förutom miljöstationen även flytta dit vår friggebod för att använda som materialförråd.    
      
Bryggor
Fortsätter med förstärkningsarbetet på pontonerna, en ny konstruktion för övergångarna, mellan   
pontoner kommer att tillverkas.      
Förstärkning av gamla piren till C bryggan med nytt lager betong samt en förstärkning av bron     
över befintlig öppning. Nya bominfästningar monteras i samband med detta arbete.    
  
Övrig verksamhet i hamnen 2012 blir det återkommande underhållsarbetet, i enlighet med budgetförslaget. 
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Styrelsens förslag till avgifter och budget för år 2012   

 Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)   

• Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) SEK   
• Båtplatsavgift 135 (125) SEK per kvm avgiftsyta.   
• Avgift för P-kort  250 (250) SEK   
• Avgift för sommarel 625 (625) kr per debiteringsperiod. 
• Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med ett tillägg på 75 kr per kvm    
 erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 (500).      
• Köavgift enligt stadgarnas § 4  200 (200) SEK   
• Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, 
 enligt  stadgarnas § 6, föreslås vara 1,260 (1,103) för 2012, avrundat till helt antal kronor.   
   
OBS! Vid betalning av fakturor senare än angivet förfallodatum debiteras en förseningsavgift på 200 SEK.   
   
Budget 2012 i KKR (exklusive moms)    

  Kostnader 
Intäkter  Löpande drift 
Årsavgifter båtplatser 1270 Underhåll / rep. hamnanläggn. -215
Andrahandsuthyrning 10 Vatten och avlopp -25
Vinterliggare 70 Renhållning städning -30
Köavgifter 70 El för drift -145
Omflyttningsavgift 25                              S:a löpande drift -415
Gästplatsavgifter 50                               
P-avgifter 150 Övriga	externa	kostnader 
Medlemsavgifter 105 Kostnader hamnexpedition -25
Övriga intäkter 30 Bevakningskostnader -40
                                           S:a intäkter 1 900 Fastighetsskatt -20
  Redovisningstjänster -95
  IT-Program/Tjänster -25  
  Övriga adm. Tjänster -50
Investeringar 2010  Övriga externa kostnader -100
Brygga B, byte av bommar 70                      S:a övr externa kostn. -355
Brygga C, byte av bommar 70   
Mur mot slipen 80 Löner och andra ersättningar 
Omdragning av el-kablar 80 Löner inkl. soc. kostnader -525
Fördelning vatten 20 Styrelsearvode inkl soc. kostnader -75
                                 S:a investeringar 320             S:a löner och andra ersättn. -600  
              
  Finansiella poster 
  Räntekostnader -60
  Avskrivningar 
  Byggnader och inventarier -630
  Uppskrivningsfond -542  
                                                                        S:a kostnader -2 602  
  
  Budgeterat resultat -432

  Budgeterat resultat exkl. avskrivning 
  på uppskrivningsfond 110  
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Intäkter  
Årsavgifter båtplatser 1350 
Andrahandsuthyrning 220 
Vinterliggare 50 
Köavgifter 75  
Gästplatsavgifter 40                               
P-avgifter 150  
El-avgifter 105  
Medlemsavgifter 155 
Övriga intäkter 25 
                                           S:a intäkter 2 170 
  
Investeringar 2012  
Brygga B, byte av bommar 50                     
Brygga C, lagning av bro/vattengen. 300  
Brygga C, byte av bommar 50
Brygga J, skoning  20
Verktyg till hamnkontoret 40 
                                 S:a investeringar 460                        
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Övrig information 

Medlemskap
Arbete har pågått under 2011 för att bland annat förbättra rutiner vad gäller kontakt med 
medlemmar och uppdatering av adresser. Detta fortsätter under 2012.

Aktiviteter under 2012

• 22 mars Årsstämma i Kullaviksskolan

• 30 april  Valborg på piren, Gubbröra sjunger in våren

• 6 juni Nationaldagsfirande

• September  Hamnloppet

• 31 december  Nyårsfirande på piren

Administration
Varje år är det mycket arbete för hamnkaptenen och övriga på grund av alla båtplats-
byten som sker. Om man inte skall nyttja sin båtplats under säsongen eller önskar byta 
till annan plats, önskar vi få in detta skriftligen via brev eller e-post så tidigt som möjligt. 

Medlemskommunikation
På hemsidan www.kullavikshamn.se förmedlar vi information så fort det finns 
något nytt att meddela.

Samverkan
Föreningen för regelbundna möten med övriga intressenter i hamnområdet. 
Till exempel KKKK och Kullaviks  Sjöscouter.

Vi önskar få in er e-postadress för att kunna göra utskick vid speciella tillfällen. Om du inte redan har lämnat den till hamnkaptenen så skicka ett mail till info@kullavikshamn.se



Särskilda bestämmelser

Inledande bestämmelser      

§ 1
Båtplatsinnehavaren i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen upplåtits rätt nyttjande av 

båtplats (båtplatsinnehavaren) äger rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats) i Kullaviks hamn. För detta nyttjande av 

båtplats gäller dessa av föreningsstämman utfärdade särskilda bestämmelser.

§ 2
Båtplatsinnehavaren äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen, som gäller från 25 april till och 

med 15 november. Båtplatsinnehavaren som ej önskar att utnyttjas sin plats skall anmälas detta till styrelsen senast den 

1 mars. Därvid gäller att Båtplatsinnehavaren kan återfå den årliga båtplatsavgiften, under förutsättning att styrelsen kan 

upplåta båtplatsen till någon annan under båtplatssäsongen.

§ 3

Hamnchefen är styrelsens representant i hamnen.

Avgifter

§ 4
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa.

Avgifterna skall inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är 

beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, äger KHef  rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad 

ersättning för skriftlig påminnelse. 

Vidare gäller att Båtplatsinnehavaren/hyresman inte har rätt att disponera /utnyttja båtplatsen eller annan tjänst 

avgiften avser innan avgiften har betalats.

Avgifter, som inte faktureras av KHef inkasseras av hamnchef eller den styrelsen utser.

Om Båtplatsinnehavaren får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgifts-

debitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av Båtplatsinnehavaren.

För varaktig anslutning till KHefs eluttag i hamnen gäller särskilda avgifter.

För vinterliggare (16/11 – 24/4) gäller särskilda avgifter.

För gästplatser gäller särskilda avgifter. 

Driftsföreskrifter      

§ 5
Den som disponerar båtplats skall:

*  till styrelsen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer. 

*  inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra, eller annorledes 

 upplåta tilldelad båtplats.

*            På båtplats förtöja båt som för båtplatsen är lämplig.

*  då båtplatsen inte utnyttjas skall den upplåtas till Khef för uthyrning till gästande båtar. 

*  parkeringskort skall anbringas väl synligt på plats i fordon. I annat fall kan felparkeringsavgift  komma att utgå.

*  ha en nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning

*  se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick,  båtfjäder  

 används för större och tyngre båtar samt av hamnchefen underkänt förtöjningsgods omedelbart utbytes 

*  iaktta hastighetsbegränsningen inom hamnen till högst 3 knop

*  inte placera jollar och o dyl på bryggor där det inte är avsett för detta

* lägga sopor i härför avsedda behållare.

 Uppställning och parkering av fordon, (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor.
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§ 6
Båtplatsinnehavaren eller nyttjanderättshavare äger rätt att med egen båt utnyttja förtöjningsplatsen från och med 

25 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till 15 november. Hamnkapten kan för varje särskilt fall medgiva 

längre nyttjanderättstid.

Vid båtplatssäsongens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods.

Båtplatsinnehavaren skall, om styrelsen så påfordrar, överflytta båten till annan båtplats inom hamnen.

Anslutning till KHefs el-uttag får endast ske för elektriska handverktyg och då ansvarig person uppehåller sig i 

båtplatsens närhet.

Båtplatsinnehavaren som vill lämna båten med el-anslutning skall lösa en särskild avgift för detta. Avgiften erläggs 

till hamnchefen och Båtplatsinnehavaren får en dekal som visar att elavgiften är betald. Dekalen skall placeras väl 

synlig på båten. Saknas el-dekal, har hamnchefen rätt att bryta strömmen till båten.

Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har Båtplatsinnehavaren rätt 

till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk, 

lockout, väderlekförhållande eller annan sådan omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej Båtplatsin-

nehavaren rätt till nedsättning av avgift.

Gästplatser    

§ 7

Hyra av båtplatser sker på följande villkor;

Ansvar för skötsel och drift av båtplatser i Kullaviks hamn åvilar styrelsen i föreningen.

Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk. Föreningen, styrelsen eller hamnchefen ansvarar inte för 

skada eller förlust som förorsakar eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning.

Hamnavgift erläggs enligt taxa i förskott mot kvitto.

Den som besöker gästhamnen i Kullavik skall visa hänsyn mot sin omgivning

Detta innebär bl a:

*  att toaletter med direktutsläpp inte får användas,

*  att grill får användas inom hamnområdet på anvisad plats eller efter hamnchefens medgivande,

*  att gemensamma utrymmen i land toaletter, duschar m m lämnas i samma skick man önskar finna dem i,  

*  att sopor skall läggas i avsedda behållare,

*  att miljöfarligt avfall ej får läggas i de vanliga behållarna utan skall lämnas på miljöstationen,             

*  att tystnad skall iakttas mellan kl 22.00 – 06.00,

*  att uppmärksamma övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.

Viktig information till dig som är medlem 

Medlem, som inte önskar att utnyttja tilldelad båtplats för egen båt under säsongen 2012, skall 
omgående meddela föreningen detta.
Om sådan anmälan görs senare än 6 april skall utsänd faktura på båtplatsavgiften betalas, om inte 
annat överenskommes med föreningen. Förutsatt att föreningen kan hyra ut platsen i ”andra hand” 
kommer avgiften i så fall att återbetalas.

Egen andrahandsuthyrning utan föreningens medgivande är inte 
tilllåten enligt föreningens stadgar.
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Avsändare:	
Kullaviks	Hamn	ekon.förening
Box	68
429	22	Kullavik

*

* KULLAVIK 2012


