
 
 

 

Protokoll fört vid Getterön Marinas Extra medlemsmöte 2021-08-18 

Tid:  18 augusti 2021, 19.00 - 20.00 

Plats:  Mötet genomfördes i stora varvshallen i anslutning till uppställningsplatsen på Getterön. 

Närvarande: Vid mötet närvarade 53 st. medlemmar. 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

Kurt Edin hälsade alla välkomna, presenterade styrelsen för nya medlemmar och förklarade 
mötet öppnat. Mötet har som enda punkt att besluta om investering i en ny kran. 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Medlemmar är kallade via e-post eller brev mer är 14 dagar före mötet och kallelsen 
godkändes. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Kurt Edin valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 

Mötet valde Anders Angergård och Lars-Inge Larsson. 

§ 5 Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut. 

a) Beslut om Getterön Marina ska investera i ny kran och finansiering av densamma. 

Hasse Thomasson berättade om bakgrunden till att styrelsen föreslår att föreningen ska 
investera i en ny kran. 

Ingemar Karlsson redovisade de studiebesök som genomförts av gruppen som ansvarat för 
att ta fram ett förslag till ny kran. 

Gruppens arbete har resulterat i en kravspecifikation och att fyra företag tillfrågats. Utifrån de 
svar som gruppen fått har den föreslagit en kran från DK Cranes. 

Ordförande förklarade ordet fritt om frågor gällande konstruktionen och projektgruppen 
svarade på frågorna. Kranen är projekterad att vara på plats 1 mars 2022. 

Per-Åke Lundin och Martin Henningsson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och 
finansiering av investeringen. Ansökan har gjorts till Sparbanksstiftelsen om ett bidrag på 1 
milj. SEK. Per-Åke har förhoppningar att tilldelningen ska bli åtminstone 500 000 SEK. 
Martin H framförde att styrelsen ber mötet att godkänna de budgeterade kostnaderna och en 
ytterligare budget om maximalt 200 000 SEK. 

Ordföranden sammanfattade diskussionen och föreslog att mötet skulle gå till beslut. 

Styrelsens förslag är: 

Att Getterön Marina ska inköpa och installera en pelarkran av fabrikat DK Cranes, 
dimensionerad för 20 ton och med mastkran påmonterad enligt tidigare presenterat förslag, 
se bilaga 1. 

Kranen med fundament är budgeterad till en kostnad om 1,9 milj. SEK. 



 
 

 

För idag oförutsedda kostnader föreslår styrelsen att kostnaderna tillåts överskrida budget 

med ca 10%, eller max 200 000 SEK.  

Investeringen föreslås finansieras med egna medel, höjda medlems- och lyftavgifter samt 

eventuella bidrag och försäljning av nuvarande kran, allt enligt presenterad kalkyl, se bilaga 

1. 

Mötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. 

§ 14 Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet, 

 

……………………………………………... …………………………………………….. 
Martin Corin   Kurt Edin 
Sekr    Ordf 
 

Justeras 

 

……………………………………………… …………………………………………….. 
Anders Angergård  Lars-Inge Larsson 

 


