
 

 Årgång 35 Nr.2 2016 

GM HAMNAKTUELLT 
Hamnaktuellt är föreningen Getteröns Småbåtshamns medlemsblad. Den ges ut med två nummer per år och fungerar som kallelse till höst- 

och årsmöte. Producerad av Martin Corin 
Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 17 november 2016. 

Plats: Folkets Hus, Varberg (Getterön Marina bjuder på kaffe) 

Tid kl. 19.00 

Dagordning enligt stadgarna: 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordf., justera mötets protokoll, dessa är tillika rösträknare. 

5. Behandling av inkomna motioner. 

6. Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut. 

 Ersättning av kättingförankring med pålar på pontonbrygga.  

 Byggnation i anslutning till medlemstoaletter mm.  

7. Fastställande av budget och avgifter 

8. Övriga frågor. 

 

  



 

Getteröns Småbåtshamn 
Styrelsens sammansättning 2016: 
Kurt Edin  VSS Ordförande 
Karl-Magnus Lütz VSS Kassör 
Georg Nilsson VSS Hemsida, Blå Flagg mm 
Gösta Borgäng VBK Projektansvarig 
Hasse Thomasson VSS Underhåll/Uppställning 
Ronnie Apelqvist VBK Suppleant 
Leon Zabarowski VBK Suppleant 
Martin Corin  VSS Sekreterare 
 

Personal på hamnkontoret: Angela Hansson, Per-Åke Lundin och Peter Brag. 
 
 
 
 
 
 

Företag som på olika sätt stöder Getterön Marina: 
 

 

 

  

Getteröns Småbåtshamn 
Änggärdevägen 1 432 93 Varberg, tel. 0340-849 80 

info@getteronmarina.se    

www.getteronmarina.se 

mailto:info@getteronmarina.se
http://www.getteronmarina.se/


 

Välkommen till GSH höstmöte! 

OBS! Du som får Hamnaktuellt i pappersformat. 

För att spara papper och portokostnader har GSH beslutat sig för att skicka ut 

Hamnaktuellt via e-mail. För att detta ska fungera måste vi ha din e-mail adress. Var 

vänlig uppdatera dina registeruppgifter via vår hemsida eller meddela adressen till 

hamnkontoret. 

 

Ekonomi 

Medlemsantalet under 2016 pekar på i stort sett lika många medlemmar i slutet av året som i början. Att 

vi inte tappar medlemmar är ett trendbrott i förhållande till de närmast föregående åren även om antalet 

medlemmar är på en lägre nivå än det var tidigare.  

Förra året tvingades styrelsen föreslå en ökning av avgifterna vilka beslutades på höstmötet 2015. 

Tillsammans med en stram hantering på utgiftssidan och ökade intäkter för bl.a. båtplatser 90’, 

husbilsparkering, 60’, gör det att resultatet för 2016 pekar mot ett överskott på 217’ vilket skall jämföras 

med föregående års underskott på drygt 360’. 

 

Styrelsen föreslår därför att avgifterna för 2017 förblir oförändrade enligt sammanställning på sidan 9. 

 

Information om genomförda, pågående och planerade projekt. 

Pågående och genomförda projekt: 

 Sugtömningsanläggning inkl. asfaltering har anlagts vid servicekajen och den har till stor del 

finansierats genom bidrag från Sparbanksstiftelsen. 

 Spolplattan – Varbergs Kommun och Getterön Marina har nu ett förslag till avtal gällande spolplattan 

och dess hantering. 

 Ny pumpanläggning för tappen. Finansiering delad med innerhamnen. 

 Bredband genom fiber till servicebyggnad och uppställningsplatsen 

 

Planerade projekt 

 Muddring vid servicekajen. 

 Ny förankring av pontonbrygga.  

 Tillbyggnad i anslutning till kontor och medlemstoaletter. 

 Ytterligare två mastvagnar (något längre än nuvarande) är beställda. 
 

 

 

 

  



 

  



 

Info 

Som vanligt finns talongen för friköp av vaktnatt och eller arbetsplikt med i detta utskick, anmälan ska 

vara inlämnad senast 31 mars, se sid 11. 

För att hålla dig informerad om vad som gäller i vår hamn uppmanas du att läsa våra regler som är 

bifogade. Regler och föreskrifter finns även på vår hemsida, 

http://www.getteronmarina.se/sv/medlemsinfo/att-vara-medlem. 

  



 

 

Resultaträkning    (tkr) 

     

     

  Utfall Budget Prognos Budget 

 2015 2016 2016 2017 

Intäkter     

Försäljning drivmedel 979 1 030 1 000 1 000 

Båtplatsavgifter 1 002 1 057 1 091 1 050 

Medlemsavgifter 237 222 244 226 

Hyror och arrenden 367 387 392 406 

Sjösättning och upptagning 313 336 394 395 

Uppställningsplatser båtar 375 425 407 410 

Uppställningsplatser husbilar 388 405 445 465 

Gästplatser 146 150 151 160 

Debiterade elavgifter 80 90 86 85 

Vakt- och arbetsplikt 70 90 75 50 

Intäkter från sponsorer 66 70 70 70 

Övriga intäkter 80 64 102 102 

Statliga bidrag 0 0 8 0 

Summa intäkter 4 103 4 326 4 465 4 419 
     

Rörelsens kostnader     

Inköp drivmedel -870 -874 -900 -900 

Arrenden och hyror -177 -210 -159 -170 

El, VA och renhållning -315 -353 -382 -386 

Reparation och underhåll -370 -209 -270 -245 

Förbrukningsmaterial o -inventarier -173 -155 -98 -105 

Kostnader för transportmedel -125 -145 -175 -150 

Marknadsföring -115 -50 -60 -60 

Kontors- och datakostnader -183 -116 -156 -161 

Företagsförsäkringar -108 -110 -107 -114 

Kostnad för anställd personal -719 -541 -541 -461 

Kostnad för inhyrd personal -357 -339 -340 -345 

Övriga personalkostnader -9 -35 -15 -35 

Övriga externa kostnader -135 -154 -200 -208 

Avskrivningar av anläggningstillgångar -711 -720 -738 -750 

      

Summa kostnader -4 367 -4 011 -4 141 -4 090 
     

Resultat från verksamheten -264 315 324 329 

      

Resultat från finansiella investeringar      

Ränteintäkter 3 3 3 3 

Räntekostnader -102 -110 -110 -105 

      

Resultat efter finansiella poster -363 208 217 227 

 

    (tkr) 



 

 
 
 
Balansräkning 

     

 Utfall Budget Prognos Budget 

 2015 2016 2016 2017 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningar 7 948 7 700 7 700 7 300 

Varulager 63 80 70 80 

Kundfordringar mm 263 250 200 250 

Likvida medel 5 4 108 455 

     

Summa tillgångar 8 279 8 034 8 078 8 085 

     

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

     

Eget kapital 484 241 216 433 

Årets resultat -268 208 217 227 

Medlemslån 4 441 4 300 4 250 4 200 

Lån och checkräkning 2 634 2 075 2 235 2 075 

Medlemsdispositioner 512 490 460 450 

Kortfristiga skulder 476 720 700 700 

     

Summa skulder och eget kapital 8 279 8 034 8 078 8 085 

 

 

 

  



 

Getterön Marina, avgifter 2016 

Medlemsavgifter      Uppställningsplats    

Medlemsavgift   500  Depositionsavgift 2 000  

Medlemslån   9 000      

Gäller alla båtplatser utom Svajplats   Vinteruppställning Säsongsavgift 

Bryggplatser Bredd /säsong  Storlek Medlem Övr. 

E, F, P 5,5 4 600  A   18 m2 1 200 1 550 

A, E, F 4,5 3 800  B   30 m2 1 400 1 800 

B, C, D, F 3,5 3 100  C   45 m2 1 650 2 150 

B, G, H 3 2 500  D   60 m2 1 900 2 500 

G, H 2,5 1 900  E   75 m2 2 150 2 800 

Klövabryggan 2,5 1 900      

Svajplats   700      

    Sommaruppställning båt     

Köplatsavgift      Alla storlekar 500 1 500 

Nya medlemmar   400  Sommaruppställning vagn     

Byte bryggplats   400  Alla storlekar (ej ord. plats) 550 725 

        

Vinter bryggplats, 15/11 - 31/3    Mastförvaring Medlem Övr. 

Medlemmar   2 100  Mastlängd < 14 m 385 500 

Övriga   2 800  Mastlängd > 14 m 440 575 

        

Gästhamnsavgifter, inkl. el.   /dygn  Sjösättning/Upptagning     

Högsäsong 1/6 - 31/8      Vikt Medlem Övr. 

Båtlängd       < 12 m   195    0  -   3 ton 550 1 000 

Båtlängd   12 - 15 m   245    3  - 10 ton 660 1 110 

Båtlängd       > 15 m   300  10  -      ton 770 1 220 

    Tillägg utanför ordinarie tid 450 585 

Lågsäsong 1/9 - 31/5      Av- och påmastning 450 585 

Båtlängd       < 12 m   100  Rampavgift per gång - 85 

Båtlängd   12 - 15 m   125  Rampavgift årsavgift - 850 

Båtlängd       > 15 m   150  Tvättpolett, 1 st. ingår 65 65 

        

Övriga avgifter      Traktortransporter     

Elavtal vid bryggplats   600  Omfattning Medlem Övr. 

Nyckelbricka toa/dusch   235  

Till och från 
uppställningsplats 280 360 

Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350  Från kran till tvätt 120 155 

Nyckelbricka grind uppställningsplats 70  Från parkering till kran 120 155 

Radiosändare grind uppställningsplats 800  Inputtning i skjul 120 155 

GSH flagga   120      

GSH T-shirt   120  Husbilsställplats Period /dygn 

Friköp arbetsplikt   1 500  Högsäsong V25-V32 200 

Utebliven arbetsplikt   3 000  Försäsong V10-V24 170 

Friköp vaktplikt   1 700  Eftersäsong V33-V44 170 

Utebliven vaktplikt   3 400  Vintersäsong V45-V09 120 

 
.Årsmötet 2016 beslutade om ungdomssatsning och att den gäller för det år hen fyller och att båten skall vara 
försäkrad på den som har båtplatsen. 

Ålder Båtplatsavg. Övr. avgifter  Lån  
15 – 20 år 25 % 25 % 0 
21 – 25 år 50 % 50 % 0 % 
26 – 30 år 75 % 75 % 25 % 
31 –      år 100 % 100 % 100 % 



 

 

 

  



 

 

 

GETTERÖNS SMÅBÅTSHAMN. 

Regler för vakt/arbetsplikt 

Beslutat vid allmänt medlemsmöte 2005-11-24 och gällande från och med arbetsåret 2006. 

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att tillhandahålla billiga och bra båtplatser för 

medlemmarna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta 

kostnaderna för inhyrd personal för större reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som 

en del av båtplatsavgiften 

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30 och styrelsens beslut om att fastställa regler för 

hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna. 

§30 ” Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning 

som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar, utöver vakttjänstgöring, underhålls- och 

anläggningsarbete. Styrelsen beslutar även om friköpavgift för de medlemmar som inte fullgör sin 

underhållstjänst.” 

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem. Planeras säsongvis och meddelas medlemmarna 

i vårutskicket. 

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utförs efter individuell kallelse. Styrelsen kallar skriftligt eller muntligt vid 

behov av arbetsinsats. Om medlem inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid nästföljande tillfälle. Om 

plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlemmens skyldighet att på eget initiativ föreslå tidpunkt för utförande av 

plikten. Har detta ej skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt 6 nedan. 

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt eller delvis. Meddela hamnkontoret senast 31 mars innevarande år. 

Använd bifogad talong. 

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämpas inte från och med 2004. Tjänstgöring med lättare uppgifter 

alternativt anhörig/ övrig besättning utför pliktkravet. 

5. Plikterna värderas förverksamhetsåret 2017 till 1.700 kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via 

faktura så snart ansökan om friköp inkommit. 

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad aktivitet ökas värderingen till 3.400 kr för vaktplikt resp. 3.000 kr för 

arbetsplikt. 

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5 och 6 ovan kommer vid eventuell utebliven betalning att regleras via 

medlemslånet. 

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla medlemmar under året skall de som inte blir kallade ej belastas med 

ekonomisk reglering. Dessa blir istället förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis fördelning eftersträvas. 

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, projektarbete, administrativt arbete eller liknande, tjänstgöra i 

arbetsgrupper eller styrelsearbete. 

 

 

Vakt/Arbetsplikt 2017. Medlem ……………………………………. Båtplats …… 

Jag önskar friköpa vaktplikten          arbetsplikten 

Talongen avskiljs och sändes till Hamnkontoret, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg. 

E-post: info@getteronmarina.se 

Eller i brevlådan vid hamnkontoret. 

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars. 
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REGLER FÖR UPPSTÄLLNING AV BÅTAR PÅ GM:s 

UPPSTÄLLNINGSPLATS. 

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall tillåts båtar uppställda 

sommartid. 

Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. 

Styrelsen kan bevilja längre tid om särskilda skäl föreligger. 

Nedanstående gäller: 

Under vintern: 

Placera båten mitt i ”rutan” så att det fria utrymmet mellan båtarna fördelas jämt. 

Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i vinden. 

Under sommaren: 

För platserna 1-157: 

Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på vagnen/bocken. 

Avlägsna all övrigt ”material” 

För platserna 158-168  

Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal med kommunen vara 

avstädad under tiden 1 maj till 31 aug.. Vagnarna med övrig utrustning placeras på anvisad plats. 

Användning av el: 

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för 

handverktyg och dylikt. 

Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten, uppvärmning eller 

dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsreglering. Kontakta hamnkontoret. 

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande. 

Försäkring: 

Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade. 

 

Varberg 12-10-30 

Getteröns Småbåtshamn 

STYRELSEN 

 

 



 

 

 

Bestämmelser angående kölistor 

 Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller ej. 

 Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. 

Övriga placeras i lista 2 efter anmälningsdatum. 

 Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det datum han 

anmäler önskemål om båtplats. 

 Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 

ursprungliga anmälningsdatumet. 

 Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det datum 

han tackar nej. 

 Om köplats avgiften ej betalas styrks man automatiskt från listan. 

 

Styrelsen 2010-01-12 

 

 

 

  



 

 

Bestämmelser och regler för innehavare av 

båtplats inom Getteröns Småbåtshamn  2015-02-10               

  

 

 Båtplatsen får inte lånas eller hyras ut. (man äger inte båtplatsen) 

 Alla båtar ska vara helförsäkrade. Vid skada under lyft eller transport i GSH:s regi, skall båtens försäkring 
i första hand utnyttjas. 

 Båtplatsens disponeringstid är från 30 mars till 15 november om inte särskilt avtal träffats.  

 För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 november faktureras ägaren en avgift 
av 1000 kr. 

 I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och inget särskilt avtal föreligger lyftes båten 
upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock utgår en minsta kostnad om 5 000 kr. 

 Ett fåtal vinterplatser finns att tillgå. Ansökan om vinterplats kan göras hos hamnkontoret. Dessa platser 
fördelas efter ansökan och kölista. 

 Båtvagnar, bilar och upptagna båtar får inte förvaras på servicekajen, utan skall transporteras bort 
snarast möjligt. 

 Master märks med båtplatsens nummer. 

 Master får inte förvaras på servicekajen eller parkeringen efter den 1 december. Om detta är fallet 
transporteras masten bort till uppställningsplatsen 1 000 kr faktureras ägaren. 

 Alla båtvagnar ska vara i godtagbart skick och märkta med namn, telefonnummer och båtplats. 

 Alla båtar ska ha kvitto på att platsen är betald. Märket placeras på båtens babords-sida, längst fram 
och högst upp vid fören. På båtar med akter mot bryggan fästes märket längst bak på styrbordssidan, 
högst upp. På båtar med mast fästes märket väl synligt på masten. 

 Vänd Röd/Grön skylt då du lämnar hamnen för en längre tid, för att ge plats åt gästande båtar. Anmäl 
återkomst till hamnkontoret på 0340-849 80. 

 Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera för att ge utrymme för 
slitage. Ryckdämpare skall alltid användas. 

 Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. 

 Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan styrelsens tillstånd. Gäller inte 
krokar för att hänga upp tampar på. 

 Servicekajen är inte din båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. 

 Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Respektera Transportstyrelsens förbud mot tömning 
av toaavfall. Folder från Transportmyndigheten finns på hamnkontoret. 

 Anläggning för septiktankens tömning finns i Varbergs innerhamn. 

 Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen, belägen vid parkeringen. 

 Använd papperskorgar, avfallskärl för sortering samt container för hushållsavfall. 

 Alla båtar skall använda spolplattan för renspolning av båtbotten innan båten lämnar hamnen. Kontakta 
hamnkontoret för anvisningar. 

 Respektera allemansrätten vid landstigning vid båtfärd. Se information om allemansrätten på klubbens 
anslagstavla. 

 Hundar skall hållas i koppel inom hamnområdet. 

 Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst. 

 Badförbud gäller inom hamnen. 

 Det är förbjudet att cykla, åka skateboard, sparkcykel eller inlines på bryggorna. 

 Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet. 

 Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop. 

 Lek med jolle inom hamnen är inte tillåtet. 

 Alla båtvagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplats. 
 

Förvara dessa regler i båten. 



 

 

 

Säkerhetsföreskrifter för innehavare av båtplats  

och båtgäster inom Getteröns Småbåtshamn  2015-02-10 

 

 Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen, belägen vid parkeringen. 

 Motorbränsle får endast fyllas i båt vid servicekajen. Tänk på brandfaran! 

 Iaktta de regler för tankning av bränsle från drivmedelsanläggningen som finns anslagna vid pumparna. 

 Följ de regler för säker inkoppling av el till båten som gäller. Gällande regler finns hos hamnkontoret och 
på hamnens hemsida, www.getteronmarina.se  

 All öppen eld och fyrverkerier inom hamnområdet är förbjudet med undantag för av GSH särskilt 
anordnade grillplatser. 

 Badförbud gäller inom hamnen. 

 Livräddnings- och brandsläckningsutrustning finns på samtliga bryggor. Försäkra dig om kännedom var 
din närmaste utrustning finns i förhållande till din båtplats. 

 Första hjälpen utrustning och hjärtstartare finns i klubbhuset, se placering på karta i anslagstavlan. 

 I händelse av olycka skall hamnkontoret informeras omgående antingen via besök eller via telefon 0340-
84980. Nödtelefon nummer för ambulans, brandkår och polis är 112. 

 Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. 

 Servicekajen är inte avsedd som båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. 

 Hämta gärna ”Sälle-folder” från Blå Flagg på hamnkontoret. Den är en lättsam folder för barn om marin 
nedskräpning. 

 Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Respektera Transportstyrelsens förbud mot tömning 
av toaavfall. Hämta gärna foldern ”Töm inte i sjön” från Transportmyndigheten på hamnkontoret. 

 Vid behov av ytterligare säkerhetsinformation kan hamnkontoret kontaktas. 
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För att hamnens bryggplatser skall användas på bästa sätt, gäller 

nedanstående regler. 

 Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att fördela platserna för medlemmarna 
på bästa sätt. 
 

 Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller denna, såvida inte skäl 
föreligger att byta denna för t.ex. fel båtstorlek för nuvarande plats eller att platsen inte utnyttjats under 
viss tid. 
 

 Medlem som ej skall utnyttja bryggplats under säsong skall anmäla detta till hamnkontoret. Föreningen kan 
hyra ut sådan plats i andra hand under tiden. Under förutsättning att platsen blir uthyrd och anmälan är 
gjord före 1:a april kan max 2/3 av erlagd avgift återbetalas, vid anmälan efter 1:a april återbetalas max 1/2 
av avgiften. Vid anmälan efter 1:a juni sker ingen återbetalning. Återbetalning sker efter båtsäsongens slut 
dvs. efter den 15 november.  
 

 För att återfå platsen skall hamnkontoret meddelas senast 31 januari nästkommande år. 
 

 Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall, gäller att tre på varandra 
följande säsonger utan nyttjande av platsen återgår platsen automatiskt till föreningen, som hyr ut platsen 
till annan medlem på turlista som förstahandsplats. Innevarande medlem blir vilande eller säger upp sitt 
medlemskap. Vid detta förfarande skall ett skriftligt meddelande skickas till medlem som då kan åberopa 
särskilda skäl.  
 

 Förstahandsplats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan förstahandsplats om anledning till 
detta föreligger, som till exempel båtbyte eller fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats). 
 

 Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret platsen, ingen avgift återbetalas i 
detta fall. Skulle medlem efter detta datum önska sjösätta, tilldelas ny plats för aktuell säsong. 
 

 Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar eller upptagningar eller andra 
ordningsregler kan när som helst sägas upp, med majoritetsbeslut i styrelsen, vid sådan uppsägning 
återbetalas innevarande medlemslån reducerat med eventuella skulder till föreningen. 

Styrelsen 2013-10-31 

 

 

 

 

 


