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Minnesnoteringar Hamnsamverkan öckerö öarna 

Datum 2022 03 16 – möte nummer 1. 1 a) (Uppdaterad 2022 03 31) 

Deltagare: 

• Sterner Lundgren, Hamn- och fiskareföreningen Rörö Strandkassa Upa (ej närvarande) 

• Jan Borgman, Hyppelns fiskhamnsförening 

• Charlotta Karlsson, Källö-Knippla Fiskhamnsförening ek. för. (vice ordf. suppleant för Niklas Thoresson) 

• Sven-Erik Eckerström, Hälsö Fiskhamnsförening Upa 

• Peter Domini, Björkö hamn- och fiskare förening Ek. förening 

• Malte Roggetin, Grötö hamnsförening 

• Ronald Karlsson, Hamn- och fiskareförening Hönö Röd strandkassa Upa 

• Marcus Bergendahl, Hönö Klåva Fiskhamn Ek. förening 

• Bengt Olofsson, Fotö hamnförening Ek. förening 

• Göran Utbult, Öckerö hamn- & Fiskareförening Ek. förening (vice ordf. suppleant för Per-Arne Utbult) 

 

1. Mötet öppnas 

a. Närvarolista uppförs 

Närvaro enligt ovan deltagarförteckning 

b. Ordförande för mötet beslutas 

Samtliga deltagare föreslog och godkände att Ronald Johansson väljs till ordförande 

för mötet. 

c. Sekreterare för mötet beslutas.  

Samtliga deltagare förslog och godkände att Lars- Gösta Alsterberg väljs till 

sekreterare för mötet. 

 

 

2. Rösträkning för beslut om etablering av hamnsamverkan Öckerö öarna 

a. Röstlista uppförs med svar från respektive hamn samt antal helårsanställda. 

Rösträkning utfördes om beslut att etablera samverkan hamnar i Öckerö kommun. 

Beslut om att organisera samverkan som en undergrupp till företagsföreningen 

Öckerö företag med egen ledning och egen ekonomi. 

Medlemsavgift till Öckerö företag erläggs baserad på antal anställda utöver 

grundavgiften som omfattar en anställd. För 2022 är avgiften 100 kronor per 

anställd. Efter 2022 är medlemsavgiften 500 kronor per anställd. 

Medlemskapet ger samtliga hamnar rättigheter enligt medlemsvillkoren i 

företagsföreningen. 

Röstlista enligt ovan angivna deltagarförteckning. 

 

Föreningarna representerade enligt ovan angivna deltagarförteckning. 
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Frågan gäller förslaget att bilda en samverkansförening som undergrupp till 

företagsföreningen, Öckerö företag? 

Rösträkning genomfördes med nedanstående utfall och uppgift om antal anställda. 

 
Förening Beslut ant. Anst. 

• Hamn- och fiskareföreningen Rörö Strandkassa Upa Ja 0 

Ej närvarande 2022 03 16,( uppdatering 31/3 2022 ) 

• Hyppelns fiskhamnsförening Ja 0 

• Källö-Knippla Fiskhamnsförening ek. för. Ja 1 

• Hälsö Fiskhamnsförening Upa Ja 0 

• Björkö hamn- och fiskare förening Ek. förening Ja 1 

• Grötö hamnsförening Ja 0 

• Hamn- och fiskareförening Hönö Röd strandkassa Upa Ja 0 

• Hönö Klåva Fiskhamn Ek. förening Ja 2 

• Fotö hamnförening Ek. förening Ja 1 

• Öckerö hamn- & Fiskareförening Ek. förening Ja 3 

 

Det uppdrogs åt Ronald Johansson att kontakta Hamn- och fiskareföreningen Rörö Strandkassa Upa 

för besked om medverkan i hamnsamverkan öckerö öarna då orsak till frånvaro är okänd. 

Beslut gällande Rörö kompletteras i senare daterad notering. 

 

b. Formellt beslut fattas efter rösträkning 

Det beslutade enhälligt formellt att etablera ”hamnsamverkan öckerö öarna” med 

medlemskap i företagsföreningen som egen undergrupp. 

Lars-Gösta Alsterberg ansvarar för att medlemskapet registreras i företagsföreningen 

Öckerö företag för respektive hamnförening. 

c. Om beslut är Ja fortsätter med punkt 3, om nej avslutas mötet 

Mot bakgrund av det enhälliga beslutet fortsätter mötet med punkt 4 

 

3. Förslag om presidiet 

a. Antal personer i presidiet 

Det föreslog att presidiet utses om tre representanter för samverkan. 

Det beslutades enhälligt att etablera presidiet om tre representanter. 

o Röstning om förslag och beslut om ledamöter i presidiet 

Det lämnades förslag av representanterna och följande representanter till presidiet 

utsågs enhälligt. 

 

▪ Öckerö hamn- & Fiskareförening Ek. förening. Per-Arne Utbult 

▪ Björkö hamn- och fiskare förening Ek. förening, Peter Domini 

▪ Hälsö Fiskhamnsförening Upa, Sven-Erik Eckerström 

▪ Lars-Gösta Alsterberg, Öckerö företag koordinator med företagsföreningen 
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b. Förslag om omröstning vartannat år för presidiet 

Inget beslut togs om sekvens för omröstning, besluts skjut fram till nästa möte. 

 

 

4. Spelregler för hamnsamverkan Öckerö öarna 

a. Medlemskap i Öckerö företag Företagsförening som egen undergrupp för samtliga 

medlemsföreningar. 

Not. Enhälligt ja 

b. Vid framtida behov av ekonomi skall eget bankkonto tillämpas under 

företagsföreningen, beslut om behov fattas gemensam av hamnsamverkan. 

Not. Enhälligt ja 

c. Koordinator för företagsföreningen, förslag Lars-Gösta Alsterberg  

(vice ordf. företagsföreningen) 

Not. Enhälligt ja 

d. Sammankallande till hamnsamverkans möte, förslag näringslivschef Öckerö kommun 

Not. Enhälligt ja 

e. Beslut att endast hamnar i Öckerö kommun kan vara medlemmar i samverkan 

Not. Enhälligt ja 

f. Ledamöter i hamnsamverkan skall alltid utgöras av hamnföreningarnas ordförande. 

(Varje hamnförening utser suppleanter som ersättare för ordförande vid varje tillfälle) 

Not. Enhälligt ja 

g. Antal möten per år för samtliga ledamöter, förslag 2 ggr, vår/höst 

Not. Enhälligt ja 

h. Antal möte per för presidiet, förslag 4 ggr per år 

Not. Enhälligt ja 

i. Förslag till beslut att alltid föra minnesnoteringar som distribueras till samtliga 

ledmötet efter varje möte. 

Not. Enhälligt ja 

j. Samverkansmötena skall vara uppskattande för deltagarna, ”att ha kul” 

Not. Enhälligt ja 

 

5. Förslag till inledande möten, april för presidiet, maj för samtliga ledamöter. 

a. Presidiet arbetar fram förslag till initiala aktiviteter som presenteras på majmötet. 

Not. Enhälligt ja 

 

6. Förslag av tre initiala ämnen att arbeta med 

a. Val av tre övergripande aktiviteter som majoriteten önskar framflyttning på. 

De ämnen som lyftes och som överlämnas till presidiet för förslag på nästa möte var, 

• Elektrifiering hamnars verksamheter och behov 

• Framtida underhåll kajer 

Därutöver lyftes behovet av dialogmöten med kommunens miljöenhet för ett bättre 

samarbete kring utveckling och myndighetskrav. 

 

7. Beslut om nästa möte 



 

HAMNSAMVERKAN 

öckerö öarna  

a. För presidiet i april, plats och tid 

Det överlämnandes till ansvarig sammankallande att boka in en tid i april som 

fungerar för presidiet.  

 

 

b. För hamnsamverkan Öckerö öarna i maj, plats och tid. 

Nytt möte sker den 16 maj 16.00 plats Grötö. Mötesvärd Grötö Hamnförening, Malte 

Roggetin. 

 

8. Övrigt 

Det lyftes frågan om företagsföreningen har någon ansvarsförsäkring som omfattar 

ledamöter i undergrupper. Lars-Gösta Alsterberg tar med sig frågan. 

 

Som medlemmar i Öckerö företag kommer inbjudan till företagsföreningens aktiviteter att 

ske till ledmötena bl.a. de månatliga företagsfrukostarna, medlemsmötena och andra 

aktiviteter såsom utbildningar och workshop. 

 

Det lyftes förslag på möjligheter till gemensamt designade utbildningar för ex. hamnvärdar 

 

Det beslutades formellt enhälligt att samverkansnamnet på undergruppen skall vara; 

Hamnsamverkan öckerö öarna. 

 

 

Öckerö 2022 03 17 

För hamnsamverkan Öckerö öarna 

 

Ronald Johansson 

Besök- och näringslivschef 

Öckerö kommun 

 

Bilagor. 

• Matrikel medlemsföreningar 

• Dokument ”spelregler” 

Uppdatering 31/3 2022, R Hamn- och fiskareföreningen Rörö Strandkassa Upa röstar ja till 

medlemskap. E-post Sterner 2022 03 31 

Vi är med men som du vet drivs Rörö utan anställda bara på timmar o personligen är jag bara hemma 

på fredagar o då verkar ingen villa ha möten skall prata med tommas o Torgny i affären om nån kan 

deltaga Med vänlig hälsning, Sterner  


