
HAMNAKTUELLT
Härmed kallas du till 

HÖSTMÖTE 
onsdagen den 29 november

Plats: Folkets Hus, Varberg
Tid: kl 19.00

Getterön Marina bjuder på kaffe och fralla

www.getteronmarina.se
info@getteronmarina.se
0340-849 80, 0725-21 75 51
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 432 93 Varberg Årgång 36. nr. 2, 2017

sid. 2  Dagordning
sid. 3  Information
sid. 4  Resultaträkning
sid. 5  Balansräkning

sid. 6 Sponsorer
sid. 7 Sponsorer
sid. 8 Avgifter
sid. 9 Bestämmelser och regler

Innehåll
sid. 10 Personal och styrelse
sid. 11 Uppställningsplats/vakt



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.   Styrelsens ärenden som höstmötet ska besluta om                                                      
       -Diskussion om ”flytande” platser på uppställnings-  
         platsen, indelade efter båtstorlekar.
        -Rampen vid hamnen bör förses med bom som       
         regleras via BEAS-systemet. Installationskostnad 
         ca 28 000 kr + bom. Redovisning av funktionsbeskrivning.

7.   Fastställande av budget och avgifter.

8.   Övriga frågor
        -Information om arrendeavtal med Varbergs Kommun och 
         Eliassons Båtvarv.
       -Medlemsrepresentant/er per båtplats

Dagordning enligt stadgarna
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Ekonomi
Vår verksamhet har under 2017 präglats av en kylig och 
blåsig sommar, som liksom 2016 försämrade intresset 
för många båtägare att ge sig ut med båten för att t.ex. 
besöka vår hamn. Vi har en minskning av intäkterna för 
båtgäster med ca 5 % jämfört med förra året. Husbilsägar-
na är inte lika väderkänsliga och vårt goda rykte sprider sig 
lite mera för varje år. Vi noterar därför en uppgång med ca 
2 % och detta kompenserar oss ekonomiskt och lite till för 
det minskade antalet båtgäster.
På kostnadssidan märker vi mest att vi uppgraderat 
pontonbryggorna åter igen. Våra bottenfästen på brygga 
G höll inte och i stället för nya kättingar har vi satsat på 
att investera i ordentliga stolpar som håller bryggan på 
plats under många år framöver. Samtidigt har vi sett över 
H-bryggans bottenfästen nu i höst för att inte drabbas av 
någon stormskada där.
Vår budget för intäkter av båtplatser och medlemsavgifter 
prickar vi ganska exakt, dock motsvarar det en minskning 
med 5 % jämfört med 2016. Kostnadsbudgeten har i övrigt
hållits mycket bra, där vi hittills minskat summan av om-
kostnader med 5 % och personalkostnaderna med 6 % 
jämfört med 2016. Vi beräknar ett mindre årsöverskott, un-
gefär som förra året, där vi avviker från budgeterat resultat 
med ca minus 190 tkr.
Vi får en kostnadsökning till kommande år pga. prisök-
ningar med ca 2,5 % och då vi måste ta höjd för en fortsatt 
minskning i antal medlemmar (vilket var med - 4 % procent 
mellan 2016 och 2017), så har styrelsen lagt ett förslag till 
höjning av alla avgifter med c:a 9%, för att vi skall klara en 
vettig balans mellan kostnader och intäkter för 2018.

Pågående och genomförda projekt: 
• Tillbyggnad i anslutning till kontor och med-

lemstoaletter. 
• Ena pontonbryggan förankras numera med hjälp 

av pålar. 
• Muddring vid servicekajen. En större sten åter-

står att ta bort. 
• Två nya mastvagnar finns fr.o.m. våren 2017.

Planerade projekt 
• Uppsättande av bom vid sjösättningsrampen.
• Nya förtöjningsöglor på diverse platser.
• C-bryggan ska förstärkas med pålar längst ut. 
• D-bryggan ska förstärkas med pålar för perma-

nentplats för stor katamaran.
• Pålar kommer att belastningkontrolleras och 

skadade kommer att bytas. 
• Målning av byggnaden där kontor och Hattavi-

kens restaurang är planerad till 2019
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”Toppenhamn” 
efter besiktning av 
Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell miljömärk-
ning för fritidsbåtshamnar och stränder 
som finns i 47 länder. 2017 blev 11 
svenska hamnar och 8 stränder godkän-
da för Blå Flagg. Varje hamn eller strand 
med Blå Flagg måste uppfylla ett antal 
kriterier inom områdena vattenkvalitet, 
säkerhet och service, miljöutbildning 
samt information.

Henrik Alsén, som är ansvarig för Blå 
Flagg Sverige, besöker Gettrön Marina 
den 22 augusti. ”Toppenhamn” säger 
Henrik när han går runt och besiktigar 
marinan. Här uppfyller man alla kritierier 
gott och väl.

Information om genom-
förda, pågående och 
planerade projekt

Henrik tittar bland annat  på säkerheten, 
miljöhanteringen och den allmänna 
ordningen. Han är mycket nöjd med det 
sättet hamnen sköts och underhålls. 
-Det märks att det finns ett stort intresse 
och en stark enighet att hålla en hög 
kvalité på den här hamnen. 
Henrik ger också en del nya tips på hur 
marinan kan förbättra både sophantering 
och information under genomgången.

För Getterön Marinas del är Blå Flagg 
ett bra hjälpmedel att styra verksam-
heten. Från organisationen får man 
regelbundet tips och idéer hur man på 
ett bra sätt kan få redskap till en säkrare 
och bättre miljö.

Visst är vi stolta över en välskött hamn!

För att spara papper och portokostnader ger Getterön Marina om 
möjligt 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.
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Resultaträkning (tkr)

 Utfall Budget Prognos Budget
2016 2017 2017 2018

Intäkter
Försäljning drivmedel 1 014 1 000 925 1 000
Båtplatsavgifter 1 095 1 050 1 040 1 054
Medlemsavgifter 244 226 225 208
Hyror och arrenden 394 406 412 417
Sjösättning och upptagning 328 395 326 344
Uppställningsplatser båtar 375 410 385 410
Uppställningsplatser husbilar 431 465 444 483
Gästplatser 153 160 140 153
Debiterade elavgifter 77 85 95 90
Vakt- och arbetsplikt 41 50 55 55
Intäkter från sponsorer 70 70 80 78
Övriga intäkter 66 27 29 31
Statliga bidrag o försäkringsres. 34 0 0 0
Summa intäkter 4 322 4 344 4 156 4 323

Rörelsens kostnader
Inköp drivmedel -908 -900 -870 -900
Arrenden och hyror -169 -170 -197 -160
El, VA och renhållning -391 -386 -362 -389
Reparation och underhåll -334 -245 -265 -295
Förbrukningsmaterial o -inventarier -111 -105 -133 -140
Kostnader för transportmedel -133 -150 -123 -140
Marknadsföring -55 -60 -40 -60
Kontors- och datakostnader -194 -161 -152 -131
Företagsförsäkringar -105 -114 -109 -111
Kostnad för anställd personal -519 -461 -522 -529
Kostnad för inhyrd personal -317 -345 -345 -354
Övriga personalkostnader -7 -35 -8 -20
Övriga externa kostnader -118 -133 -99 -120
Avskrivningar av anläggningstillgångar -773 -750 -795 -802

Summa kostnader -4 134 -4 015 -4 020 -4 151

Resultat från verksamheten 188 329 136 172
 

Resultat från finansiella investeringar  
Ränteintäkter 2 3 2 2
Räntekostnader -111 -105 -105 -95

Resultat efter finansiella poster 79 227 33 79
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Balansräkning (tkr)

Utfall Budget Prognos Budget
2016 2017 2017 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningar 7 661 7 300 7 116 6 706
Varulager 67 80 70 80
Kundfordringar mm 382 250 350 350
Likvida medel 4 455 5 216

Summa tillgångar 8 114 8 085 7 541 7 352

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 216 433 295 328
Årets resultat 79 227 33 79
Medlemslån 4 260 4 200 4 200 4 000
Lån och checkräkning 2 584 2 075 2 058 1 995
Medlemsdispositioner 482 450 455 450
Kortfristiga skulder 493 700 500 500

Summa skulder och eget kapital 8 114 8 085 7 541 7 352
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Ett stort tack till våra sponsorer

Varberg

Getterön
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Parkeringstjänst Väst

Ett stort tack till våra sponsorer
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Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Medlemsavgift Getterön Marina   500:-

Medlemslån  9 000:-

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser Bredd /säsong
E, F, P  5,5 m 5 050:-
A, E, F 4,5 m 4 150:-
B, C, D, F 3,5 m 3 400:-
B, G, H 3,0 m 2 750:-
G, H 2,5 m  2 100:-
Klövabryggan 2,5 m 2 100:-
Svajplats  765:-

Vinterbryggplats 15/1 - 31/3
Medlemmar 2 300:-
Övriga 3 100:- 

Köplatsavgift
Nya medlemmar 440:-
Byte bryggplats 440:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift 2 000:-

Vinteruppställning
Storlek Medlem Övriga
A 18 m2 1 300:- 1 700:-
B 30 m2 1 500:- 2 000:-
C 45 m2 1 800:- 2 400:-
D 60 m2 2 100:- 2 800:-
E 75 m2 2 400:- 3 100:-

Sommaruppställning båt
 Medlem Övriga
Alla storlekar (betald bryggavgift)  0:- 1 650:-
Från 3 år  1 900:-
Avgiften höjs per ytterligare år med 1 000:-/år

Sommaruppställning vagn
 Medlem Övriga
Alla storl.(ej ord. plats) 600:- 800:-

Mastförvaring
Storlek Medlem Övriga
Mastlängd <14 m 420:- 550:-
Mastlängd >14 m 480:- 650:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt Medlem Övriga
0 - 3 ton 600:- 1 100:-
3 - 10 ton 720:- 1 220:-
10 ton > 840:- 1 340:-
Tillägg ej ord. tid 500:- 650:-
Av- / påmastning 500:- 650:-
Rampavg, / gång  95:-
Rampavg. årlig  950:-
Tvättpolett (1 st ingår) 70:- 70:-

Traktortransporter / gång
Omfattning Medlem Övriga
Till och från 
uppställningsplats 300:- 395:-
Kran till tvätt 140:- 170:-
Parkering till kran 140:- 170:-
Inkörning i skjul 140:- 170:- 

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år  600:-
Nyckelbricka toa/dusch  235:-
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350:-
Radiosändare grind uppställningsplats 800:-
Friköp av arbetsplikt  1 650:-
Utebliven arbetsplikt  3 300:-
Friköp av vaktplikt  1 850:-
Utebliven vaktplikt  3 700:-

Avgifter för medlemmar 2018

Profilartiklar
Getterön Marina flagga  120:-
Getterön Marina T-shirt  130:-
Getterön Marina T-shirt barn  100:-
Getterön Marina Keps  100:-

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år.  Båten ska också 
vara försäkrad på den person som har båtplatsen
Ålder Båtplatsavgift Övriga avgifter Medlemslån
15 - 20 år 25% 25% 0%
21 - 25 år 50% 50% 0%
26 - 30 år 75% 75% 25%
31 år > 100% 100% 100%

Avgifter för gäster 2018

Gästhamsavgifter inkl. el

Högsäsong
Båtlängd <12 m 230;-
Båtlängd 12-15 m 290:-
Båtlängd >15 m 350:-

Lågsäsong
Båtlängd <12 m 115:-
Båtlängd 12-15 m 145:-
Båtlängd >15 m 175:-

Ställplatsavgift för husbilar  inkl. el
Högsäsong  v. 25-32 240:-
Försäsong  v. 10-24 185:-
Eftersäsong  v. 33-44 185:-
Vintersäsong  v.45-9  130:-
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Administratör hamnkontoret
Angela hjälper dig med bokning av upptag och 

sjösättning, administrerar och fördelar båtplatser, 
uppställningsplatser, mastplatser, samt svarar på 

alla frågor du kan tänkas ha som medlem.
0340-849 80, 0725-21 75 51 
angela@getteronmarina.se

Angela Hansson

Vaktmästare
0340-849 80

0725-21 75 57

Peter Brag

Styrelseordförande
Leder styrelsens arbete, samt 
ansvarar för personal, externa 

kontakter och avtal.
0703-79 78 60

ordf@getteronmarina.se

Kurt Edin

Ledamot
Leder och initierar underhåll 

av mark, byggnader, 
markanläggningar, samt ansvarar 

för för fastighetsförvaltning och 
därtill inköp och projekt.

0705-79 03 93

Gösta Borgäng

Sekreterare
Kallar till sammanträden, 

sammanställer dagordning samt 
upprättar protokoll vid styrelsens 

sammanträden.
070-404 00 82

Martin Corin

Ledamot
Ansvarar för intern och extern 

information, marknadsansvarig, 
administrerar hemsidan samt 

föreningens miljöfrågor.  
0705-30 90 01

Georg Nilsson

Kassör
Ansvarar för handläggning och 

redovisning av ekonomiska frågor.
070-603 44 04

kassor@getteronmarina.se

Karl Magnus Lütz

Suppleant
Ansvarar för underhåll av bryggor, 

fördelning av båtplatser, drift av 
spolplatta, verkstad m.m. samt 

ansvarig för medlemmarnas 
arbetsplikt.

0708-42 94 64

Leon Zaborowski

Ledamot
Ansvarar för vinteruppställnings- 
och mastförvaringsplatser samt 

skötsel och underhåll av el-
anläggningar. Ansvarar också för 

ställplatserna.
0703-23 06 60

Hans Thomasson

Suppleant
Ansvarar för vaktorganisationen, 

bryggvärdar och vaktplikt samt för 
drivmedelsanläggning, kran, traktor, 
vagnar, arbetsbåtar och föreningens 

IT-utveckling.
0706-29 89 04

Ronnie Apelqvist

Ekonomi
Arbetar med redovisning. Även kontakt för  

sponsringsfrågor.
0340-849 80 

e-post
perake@getteronmarina.se

Per-Åke Lundin

Personal

Styrelse
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Friköp av vakt/arbetsplikt 2018

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall 
tillåts båtar uppställda sommartid. För icke fullvärdiga medlemmar kommer båtar 
som inte varit sjösatta under tre år få en förhöjning på avgiften löpande varje år.
Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal. 
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.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkon-
toret senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan 
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda 
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras. 
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter. 
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras 
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. Se också till att din försäkring täcker 
eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad med masten på.

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 kostnadsregler-
ing. Kontakta hamnkontoret.

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

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats

• Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.
• 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.

Bestämmelser angående kölistor

• 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 inte betalas styrks man automatiskt från listan.

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 under-
hållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar 
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslu-
tar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

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

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 nästföl-
jande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlem-
mens 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 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och 
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om 
friköp inkommit.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

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, administra-
tivt arbete eller liknande, tjänstgöra i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Talongen för friköp finner du på  
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”

Medlem............................................  Båtplats.........

Jag önska friköpa:

Vaktplikt: Arbetstplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.


