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Östersund Frösö Båt och Hamnförening 
 
Styrelsen kommer under verksamhetsåret 2015 fortsätta att utveckla och förbättra hamnarna 
för nuvarande och kommande medlemmar och att se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med föreningens stadgar.  
 
Styrelsen kommer att fortsätta sina förhandlingar med kommunen om utvecklingen av 
hamnarna. Vi budgeterar för att utöka Östersundshamnen med 30-talet platser men vi följer 
och tar även hänsyn till den utveckling som förnärvarande sker på Storsjöstrand med vilka 
även inledande kontakter har tagits allt för att undvika att vi står med nybyggda platser som 
skulle ligga tomma och bli kostsamma 
 
Under 2014 har ÖFBH fått 91 nya medlemar. 
I dag finns det 120 medlemmar i kö av dessa önskar 85 plats i Östersunds hamn och några har 
inte uppgivit speciellt önskemål om hamn. 
31 av våra 120 medlemmar har redan båtplats men önskar byta plats eller hamn. 
 
Styrelsen har för avsikt att fortsätta hålla driftskostnader så låga som möjligt men det får inte 
gå ut över säkerheten, miljön eller underhållet av hamnarna. Även fortsättningsvis föreslår vi 
att ÖFBH fortsätter att upprätthålla god service för alla våra medlemmar.  
 
Styrelsen kommer inte hellre att under 2015 begära något arvode utan föreslås även 
fortsättningsvis sköta styrelsearbete på ideell basis. Däremot förslås framöver att alla köp av 
alla administrativt förekommande tjänster såsom fakturering, bokföring, platshantering, 
hantering av kölistor, hamnkontroller samt eventuella juridiska tjänster köps av externt 
företag.  
 
Behov finns också av att behöva se över vilken bemanning vi ska ha i ett kansli och var 
kansliet ska vara placerat framöver. I det här arbetet föreslås styrelsen att även att titta på 
hamnchefernas arbetsuppgifter och se hur det arbetet fortsättningsvis ska ledas och fördelas. 
Inför 2015 saknar vi två hamnchefer och vi ser att kraven på arbetsmiljöansvar växer i takt 
med att vår verksamhet växer och kräver mera underhåll och reparationer.  
 
Styrelsen har under året 2014 upprättat ett uppdaterat medlemsregisterregister i SBU.  
Registret kan användas för att skicka ut fakturor, e-post meddelande till våra medlemmar. I 
registret finns person, båtuppgifter och samt erlagda depositioner inlagda 
  
 
Rättvisa föreslås genomsyra allt arbete i ÖFBH där vi bland annat föreslår att vi ser till att 
rätt båt ligger på rätt plats. Vi föreslår också att styrelsen ser till att det är korrekta uppgifter 
gällande båtplatsinnehavaren och båtägaren samt att det finns en giltig försäkring.  
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Östersund Frösö Båt och Hamnförening 
Styrelsen fortsätter att hålla en uppdaterad kölista utan kryphål.  
 
I hela det här arbetet har vi kommit långt men vi har en bit kvar till målsättningen att alla 
medlemmar ska behandlas lika.  
 
Alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka.  
 
Vi har under år 2014 arbetat för att nya som gamla medlemmar ska erbjudas båtplatser och vi 
har lyckats ge samtliga nya medlemmar under 2014 som önskade plats en plats på Frösön där 
vi inte haft någon kö.  
 
Kölistan har vi haft som målsättning att helt arbeta bort inom några år och det optimala vore 
att alltid ha 10-talet platser i olika storlekar lediga för att kunna erbjuda de som köper ny båt 
eller byter båtstorlek plats.  
 
Utbyggnad av hamnen i Östersund är av högst prioritet, det finns ett renoveringsbehov på 
Frösön men då efterfrågan är högre på platser i Östersund så föreslås styrelsen att prioritera en 
utbyggnad där i år. Tidigare år har det lagts stora summor på bl.a. bryggbyten på Frösön.  
 
ÖFBH kommer att behöva köpa in entreprenörer som utför tjänster i våra hamnar framöver då 
vi inte beräknas kunna hantera arbetsmiljöansvaret. Om vi köper tjänster så ansvarar inte 
ÖFBH själva för personal utan det ligger på entreprenören. Detta kommer att öka våra 
kostnader för underhåll men på sikt så ser vi inget annat alternativ. Med anledning av detta 
kommer vi också att behöva se över hamnchefernas uppgifter.  
 
Efter att säkerställt att inga obehöriga taggar finns i omlopp måste vi även säkerställa att inga 
obehöriga nycklar finns i omlopp, byte av låscylindrar.  
 
Rättvisa ska genomsyra allt arbete i ÖFBH där vi bland annat ser till att rätt båt ligger på rätt 
plats. Vi ser också till att det är korrekta uppgifter gällande båtplatsinnehavaren och båtägaren 
samt att det finns en giltig försäkring. 
Vi följer en uppdaterad kölista utan kryphål.  
I hela det här arbetet har vi kommit långt men har en bit kvar målsättningen är att alla 
medlemmar ska behandlas lika. 
Alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka. 

Se över elinstallationer ur säkerhetsaspekt. 

Löpande underhåll för hamnarna finns med i budget. 

 
 


