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Protokoll fört vid Getterön Marina höstmöte 2022 

Tid: 17 november 2022, 19.00 - 20.30 

Plats: Folkets Hus, Varberg. 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

Kurt Edin sammanfattade lite om vad som hänt under året i hamnen och hälsade alla 
välkomna till höstmötet 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

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

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

H P Hylander valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll, dessa är 

tillika rösträknare. 

Mötet valde Hans Bengtsson och Rebecka Kvint. 

§ 5 Behandling av inkomna motioner.  

Motion från Mats Vikman med uppmaning till mötet att fundera kring frågan om att samla 
långliggande stålbåtar på en gemensam brygga i hamnen. 

Styrelsens föreslår avslag på motionen med motiveringen att det idag är inte realistiskt att 
flytta runt ett stort antal båtar i hamnen till platser som storleksmässigt inte är avpassade för 
de båtar som motionen avser.  

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

Styrelsen har däremot inte släppt frågan helt. Styrelsen kommer i nästa vecka ha möte med 
representanter för SXK Väst som kommer att delge sig erfarenheter om hur problemet med 
galvaniska problem kan minskas. 

§ 6 Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut. 

a) Uppgradering av elsystem i hamnen. 

Kurt Edin redovisar med en presentation, bilaga 2, det förslag till lösning som styrelsen 
vill genomföra så snart som möjligt. Beräknad projekttid är två – tre år och omfattar 
elförsörjning både på bryggor och uppställningsplats. 

Förändringen innebär att alla som ansluter sig till elnätet, betalar för den el som 
förbrukas och att det inte går att ha avtal som ger möjlighet till obegränsad förbrukning 
på bryggor och uppställningsplats. 

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta mot en lösning enligt redovisad 
plan. 

b) Solcellsanläggning på uppställningsplatsens skjultak. 
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Kurt redovisade de planer som styrelsen har att anlägga en solfångaranläggning på 
skjultak på uppställningsplatsen. Planen är att solcellerna ska monteras på skjul 2 och 
4.  

Det har tidigare inte gått att anlägga denna typ av anläggningar på en fastighet och 
sedan förbruka el på en annan, Sådant hinder finns inte längre enligt samtal med 
representant för Varbergs Energi. 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras, är att skjulföreningen ger 
tillstånd att monteringen sker där. 

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med solcellsanläggning. 

c) Uppsägning av elavtal och betalning efter förbrukning 

Kurt Edin redovisade styrelsens förslag att det inte längre ska gå att teckna elavtal för 
förbrukning på bryggorna och att föreningen ska tillhandahålla elmätare till försäljning.  

Styrelsens förslag: 

Samtliga elavtal sägs upp. 

Det ska inte längre vara möjligt att lösa elavtal för elanslutning på bryggorna  

All förbrukning av el vid bryggplatser och på uppställningsplatsen ska mätas individuellt 
och får endast ske genom att den som förbrukar har en elmätare godkänd och avläst av 
Getterön Marina. 

Förbrukad el faktureras av Getterön Marina. 

Missbruk av de nya reglerna för elförbrukning kan leda till uppsägning av båtplats. 

För gästbåtar gäller, till dess el-projektet enligt § 6a är genomfört, att el ingår i 
gästbåtsavgiften. Avgifterna för 2023 kommer dock att höjas något mer än övriga 
avgifter. 

Sekreteraren gjorde ett förtydligande att uppsägning av båtplats inte är första 
sanktionen vid missbruk av elförbrukning. Varning med fakturering av trolig förbrukning 
är första åtgärd. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag men med tillägg, efter förslag under mötet, att 
föreningen ska tillhandahålla elmätare för kortvarig användning/utlåning, t.ex. vid 
laddning av batteri. 

§ 7 Fastställande av budget och avgifter 

Föreningens kassör Martin Henningsson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning, 
bilaga 3. 

De avgifter som styrelsen föreslår för verksamhetsåret 2023 har sänts ut tillsammans med 
kallelsen till mötet, bilaga 4. 

Styrelsen fick en fråga om det genom att sänka bränslepriserna, skulle gå att öka 
försäljningsvolymen och på så sätt få bibehållen eller förbättrad lönsamhet på den 
hanteringen. Styrelsen meddelade att den håller på att söka efter andra leverantörer som 
kan vara mer konkurrenskraftiga. 

 Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och avgifter för 2023. 

§ 8 Övriga frågor 

a) Underhåll och reparationer i hamnen. 

Anders Dagefors redogjorde för de reparationer som kommer att göras i hamnen under 
vintern. Det är i första hand H-bryggan som ska renoveras. Merparten av arbetet är 
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kontrakterat att Serneke ska utföra. Virket är inköpt till fördelaktigt pris och arbetet med 
att montera av och på armarna hanteras av Getterön Marina. 

b) Nytt system för att kontrollera parkeringstillstånd. 

Föreningens ekonom Linda S redogjorde för ett nytt system som ska användas vid 
kontroll av parkerade bilar på medlemsparkeringen mellan spolplattan och 
sjösätningsrampen. I stället för parkeringstillstånd i som visar medlemskapet i Getterön 
Marina, ska bilens registreringsnummer registreras i en app. Det går att ha upp till tre 
bilar registrerade men det går bara att ha en bil parkerad per tillfälle. Systemet ska vara 
färdigt till våren i samband med sjösättningarna. 

§ 9 Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade styrelsen, övriga funktionärer och andra frivilliga för den stora 
insats som görs för att ha en väl fungerande hamnanläggning. 

 

Vid protokollet, 

 

……………………………………………... …………………………………………….. 
Martin Corin   HP Hylander 
Sekr    Ordf 
 

Justeras 

 

……………………………………………… …………………………………………….. 
Hans Bengtsson  Rebecka Kvint 

 


