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Dagordning
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. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2019.
6. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019.
		
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2019.
8. Val av styrelsemedlemmar enligt § 20
för verksamhetsåret 2020.
9. Val av revisorer och suppleanter enligt
§ 25 för verksamhetsåret 2020.

10. Val av valberedning enligt § 20 för verksamhetsåret 2020.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Ärenden som styrelsen vill bringa under
mötets beslut.

a. Ersättning för förtroendevalda
b. Kameraövervakning på uppställningsplatsen,
uppdrag från årsmötet 2019
c. Båtbottentvätt, motion från höstmötet 2018
d. Vakthållning

13. Fastställande av budget, samt avgifter
för verksamhetsåret 2021.
14. Övriga frågor.

a. ”Gul transportvagn”
a. Information från möte med kommunalråden,
Varbergs Kommun
c. Referenshamn för Blå Flagg

15. Mötet avslutas.

2

Ekonomi
Vår verksamhet har ju som övrigt i vårt samhälle påverkats hårt av Coronapandemin. Vi var
väl alla väldigt oroliga i mars och april när smittan spred sig kraftigt. Hur skulle det komma
att påverka oss såsom båtägare och medlemmar i föreningen och föreningens ekonomi?
Myntet har två sidor säges det och så visade
det sig att även Corona påverkade oss. Det
blevett stort intresse för att semestra hemma i
Sverige och då lockar ju havet och baden för
många personer. Det verkade som att begagnade båtar till salu var en bristvara strax innan
sommaren. För vår del har detta medfört ett
ökat medlemsantal, där vi räknade in lika
många nya medlemmar som hade lämnat oss
sedan sommaren 2019 och nu efter sommaren
ser vi att många stannar kvar, så att vi t.o.m.
har flera medlemmar än vad vi hade vid samma tid förra året.
Intäkterna påverkades naturligtvis positivt av
flera medlemmar, då många nya båtplatser
blev uthyrda och det blev mera att göra för kran
och traktor. Eftersom husbilsgästerna var
väldigt försiktiga under försommaren minskade
intäkterna rejält därifrån, även om högsäsongen blev hyfsat bra. Värre var det med båtgästerna då de utländska gästerna minskade med
80% p.g.a. Cononasmittan. Husbilarna har
minskat med 31 %, varav 7 % avser
perioden januari – april, då vi numera tvingas
hålla stängt av myndighetskrav.

På kostnadssidan har vi överlag lite mindre
summor nästan över hela kontoplanen. Endast
underhållet har blivit högre än budget, vilket
beror på ett stort arbete med pontonbryggan i
början av året. En uppfräschning av marinans
byggnad har gjorts, men tack vare sponsorer
och Föreningsservice så stannade kostnaden
på under 40 tkr.
Vår prognos för 2020 hamnar ganska nära noll
enligt vår bedömning nu i oktober. Vi bygger
vår budget för 2021 på att det finns stor risk för
en Coronapåverkan av båtlivet även
kommande år. Som vanligt har vi också tagit
med en risk att en del medlemmar lämnar oss
av olika skäl och dessutom har vi ett rejält underhållsprogram med pålning av svaga stolpar
mm. Investeringar kommer främst att handla om
en förstärkning med ytterligare pålar för
att hålla den äldre pontonbryggan på sin plats.
Vi har alldeles nyligen fått meddelandet om Eliassons Båtvarv i konkurs. I dagsläget finns
ingen ny information om någon fortsättning av
varvsverksamhet, vilket kan påverka oss på
olika sätt.
Vi får en kostnadsökning till kommande år pga.
prisökningar med ca 2,0 - 2,5% och vi följer
med i den trenden genom att höja en hel del
avgifter med 2 %. Dock kommer sjösättning och
upptagning med vår kran och traktor inte att
påverkas.

Din arbetsinsats sparar pengar och är viktig
Tack vare allas insats och medverkan i hamnens arbete hålls konstnaderna nere på en
hyggligt låg nivå.
Arbetet som nattvakt, renovering, underhåll
m.m. sparar in mycket pengar som till slut till
gynnar dig som medlem.
Skulle eventuellt dessa tjänster behövas köpas
skulle medlemskostnaderna behövas höjas
med flera tusen kronor per medlem och år.
Därför är din och allas arbetsinsats i hamnen
viktig.
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Frfivillig hjälp
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.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkontoret
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.
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken
(en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en
tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget
kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall
vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras. Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta
fall med en båtsmansstol eller mastkranen.

Vill du vara kranskötare,
arbetsledare m.m.
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 att säkra framtiden, hålla nere avgifterna
medlemmar och för en efFör
platsernaför
158-168
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal
fektiv hantering av hamnen, behöver vi
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig
utrustning
placeras på anvisadstyrkan
plats.
nu komplettera
med fler kranKostnaden
el ingår
i årsavgiften
för uppställningsplatsen
skötareföroch
personer
som
är kunniga i och avser el för
handverktyg och dylikt.
Om
någon båtägare önskar
störrebyggfrågor.
uttag av el för exempelvis reparationsarbeten,
anläggningsoch

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade
Se också till att din försäkring täcker eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad
med masten på.

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

Du behöver naturligtvis inte vara en
expert, men intresserad och engagerad
och tillgänglig vid behov.

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

Det är idag ett glatt gäng som engagerar sig i hamnens praktiska verksamhet. Vill du vara en av dessa,
hör då av dig till Anders Dagefors, tel.
0725-21 75 57

Kranen

Hur går den med kranen?
Den gamla kranen har börjat att sjunga på
sista versen.
Efter mycket underhåll, framför allt inför
höstupptagningarna, har man kunnat rätta
till en hel del fel på den.
Men det framtida underhållet är stort, tar tid
och kostar en hel del pengar, samtidigt som
driften kan vara osäker.
Om man kan lösa finansieringen så är planen en fast kran vid servicekajen. Kostnaden är beräknad till mellan 2 – 3 miljoner
kronor.
Behovet är en driftsäker kran som kan lyfta
dryga 20 ton. Av miljöhänseende då helst
eldriven med fast placering.

En grupp i hamnen arbetar för närvarande
med frågan och några studiebesök är gjorda
för att finna ett objekt som är lämpligt för hamnens behov.
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Ett stort tack till våra sponsorer

Varberg

Getterön

För att spara papper
och
nader ger Getterön M portokostarin
Hamnaktuellt via e-po a endast ut
st. För att detta
ska fungera måste vi
ha din aktuella
e-postadress.
Du kan också hämta
Hamnaktuellt
på www.getteronmar
ina.se.
Har du inte tillgång til
l digitala medier, då kan du hämta
Hamnaktuellt på
hamnkontoret
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Personal
Angela Hansson

Anders Dagefors

Per-Åke Luindin

Ekonom

Administratör hamnkontoret

Vaktmästare

Angela hjälper dig med bokning av sjösättning och
upptag, administrerar och fördelar båtplatser, uppställningsplatser och mastplatser m.m.

Anders arbetar med hamnens underhåll samt
transporterar båtar vi sjösättning och upptagning.

Per-Åke arbetar med redovisning.
Även kontakt för sponsringsfrågor

0340-849 80, angela@getteronmarina.se

0340-849 80, anders@getteronmarina.se

0340-849 80, perake@getteronmarina.se

Styrelse
Kurt Edin

Martin Corin

Martin Henningsson

Hans Thomasson

Sekreterare

Kassör

Leder styrelsens arbete, samt
ansvarar för externa
kontakter och avtal.

Kallar till sammanträde, sammanställer dagordning samt upprättar
protokoll vid styrelsens möten. Ansvarar också för föreningen it-utveckling.

Ansvarar för handläggning och
redovisning av ekonomiska frågor
samt medverkar i avtalshantering.

Ansvarar för vinteruppställnings- och
mastförvaringsplatser samt skötsel
och underhåll av el-anläggningar.
Ansvarar också för ställplatserna.

070-379 78 60
ordf@getteronmarina.se

070-404 00 82
sekreterare@getteronmarina.se

070-379 78 60

070-323 06 60

Gösta Borgäng

Georg Nilsson

Anders Dagefors

Johan Wigelius

Styrelseordförande

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Leder och initierar underhåll av mark,
byggnader, markanläggningar, samt
ansvarar för fastighetsförvaltning
och därtill inköp och projekt.

Ansvarar för intern och extern
information, marknadsansvarig, administrerar hemsidan samt föreningens
miljöfrågor och Blå Flagg-kontakter.

Ansvarar för underhåll av bryggor,
fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, verkstad m.m. samt ansvarig
för medlemmarnas arbetsplikt.

Ansvarar för personal, vakter, bryggvärdar och vaktplikt samt för hamnens
utrustning som båtar traktor m.m.
Arbetar även med it-utvecklingen.

070-579 03 53

070-530 90 01

070-538 16 82

070-654 64 32

Ledamot
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Adjungerad suppleant
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Ett stort tack till våra sponsorer
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Gäster i sommar

Färre gäster i hamnen i sommar
Detta året kommer antalet gäster att vara betydligt i mindre antal än tidigare år. Totalt har gästhamnen och ställplatsen tappat 33% besökare i
jämförelse med förra året. Naturligtvis är detta en
effekt av covid-19 epedemin.
Viktiga besökare är utländska gäster som i år
har minskat med c:a 80%. Men även de svenska
gästerna har varit något färre än förra året
.
Framförallt är det hamnen som tappat flest gäster där minskningen har varit 44%. Anledningen
är att hamnen brukar ha fler utländska gäster än
ställplatsen

Getterön Marina är inte ensamma med att ha ett
antal mindre gäster i år. Riksföreningen Svenska
Gästhamnar redovisar att 79% av de gästhamnarna har haft färre besökare.

Masten på

Står din båt uppställd med masten
på i vinter?
Vagnen/vaggan måste då vara uppallad vid
ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Sidostöttorna måste ha en kraftig konstruktion.
Komplettera gärna med extra stöttor.
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna.
Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira
dirken (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt
akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt
förstaget med många varv, detta kan begränsa
att staget kommer i självsvängning. Segelslips
dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta
skall vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras (krav från Miljö och Hälsovårdsmyndigheten).

Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får
förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta
fall med en båtsmansstol eller mastkranen.
Se också till att försäkringen täcker eventuella
skador som kan hänföras till vinterförvarad båt
med masten på.
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Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats
Utmärkelse
Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall

Uppställningsplatsen
är avseddBåtar
för vinterförvaring
av båtar,
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kan
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skäl föreligger.uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid
om särskilda skäl föreligger.

Uppställning med mast
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Bästa betyg för ställplatsen
Under vintern

Placering
av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal.
Under
vintern
Om Du harav
presenningstäckning
till attefter
alla ytor
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Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade

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

Bestämmelser angående kölistor

”Vi tycker att Getteröns Marina är en toppenplats, och det vittnar antal besökare om, för det är svårt
att få plats här i högsäsong. Det finns fina omgivningar att cykla runt på, närhet till Naturum om en
•
Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.
•
Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det
gillar
fåglar och som sagt, hela Varbergs utbud inom räckhåll”.
Getterön
Marina
– vakt och arbetsplikt
ursprungliga
anmälningsdatumet.
•
Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga
Vi kommer
placeras i tillbaka!
lista 2 efter anmälningsdatum.
•
Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det
•

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

datum han
Vakt/Arbetsplikten
är entackar
del av vårnej.
förenings förmåga att

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt

billiga och bra båtplatser för medlemellerman
delvis.automatiskt
Meddela hamnkontoret
senast 31 mars inne• tillhandahålla
Om köplats
avgiften inte betalas styrks
från listan.
marna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal förstörre reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
båtplatsavgiften.

Uppmärksammmad i media

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30
och styrelsens beslut om att fastställa regler för hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna.

varande 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.

Getterön Marina har uppmärksammats
av våra två största båttidningar
Getterön Marina – vakt och 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
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Redan år 2007
fick hamnen
certifieringen
Blå Flagg. Då
var det inte så
många som
Friköp av vakt/arbetsplikt 2017
engagerade
sig i miljöfrågor. I dag har
Medlem:.............................................................. Båtplats:.................
miljön gett oss
många
tankeJag önskar friköpa:
ställare och
Vaktplikt:
hamnen
liggerArbetsplikt:
långt
framme i
Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön
Marina, Änggärdevägen
43293, Varberg.
miljötänket
och På 1,Kryss
nr 4 2020
E-post: info@getteronmarina.se
säkerheten.
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslutar 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 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 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om
friköp inkommit.

Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.
Getterön Marina är idag OBS!
också
en referenshamn för Havsmiljöinstitutet,
som
arbetar
för
Talongen för friköp finner du
på
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”
bättre fritidshamnsmiljöer.
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www.getteronmarina.se
info@getteronmarina.se
0340-849 80, 0725-21 75 51
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 432 93 Varberg

5. Plikterna värderas för verksamhetsåret 2017 till 1.700
kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om friköp inkommit.
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