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PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
LÖRDAGEN 14 JULI 2012 I KAPELLET 
 
 
Ingress: Kalle Bylin hälsade alla välkomna till 67:de årsmötet .Innan 
årsmötesförhandlingarna  hade styrelsen låtit inbjuda komunalrådet Stig Eng, att tala om hur 
framtiden ter sig för åretruntboende och för friditidsboende. 
Stig Eng redogjorde systematiskt för läget i varje enskilt ärende enligt en frågelista, såsom  
att Festplatsen är till salu och att en förlikningsöverenskommelse med IOGT  föreligger. 
Rosa Huset är till salu. Planer på att anlägga en camping föreligger. Vidare redogjordes för 
den nyligen framarbetat planen för Klasuddens tillkommande bebyggelse samt för Varpsand 
med en remisstid fram till 12 aug. I sitt anförande berörde även Stig Eng ett flertal andra 
frågor såsom Bruksherrgården, Masungnen, Hamnfrågan mm.  
Vad avser VA-frågan så ligger den för närvarande för avgörande i vattennämnden, vars beslut 
inväntas sannolikt under augusti månad.   
Kalle Bylin nämnde speciellt det stöd kommunen givit till kulturstigen när han tackade Stig 
Eng, som skyndade vidare till Jordgubbsloppet. 
 
§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkommen till det 67:de årsmötet och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2      Tyst minut  
            Till minne av de som under det gångna året lämnat oss och vårt vackra Sörfjärden  
            samlades våra tankar  i en tyst minut.  
 
§ 3. Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet valde Kalle Bylin till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet valde Gert Karlsson till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Helena Arbman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 5. Mötets behöriga utlysande 
 Årsmötet konstaterade att mötet hade utlysts i behörig ordning. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning - övriga frågor 

Årsmötet godkände dagordningen. Bil 1 
 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
 Kalle Bylin redogjorde för verksamheten under det gångna året i  
verksamhetsberättelsen, som bilägges protokollet (Bil 2)    

 
§ 8.      Ekonomi 

Johan Hansing redogjorde för det gångna årets ekonomi som visade ett stort 
överskott genom bla ett ökat medlemsantal.  Föreningens kassahållning var 
fortfarande god och uppgick på balansdagen till drygt  27 kkr. 

 
§ 9. Revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse var helt ren. Bil 3 
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§ 10.. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11. Val av styrelse mm till Sörfjärdens Intresseförening 
 Årsmötet 2012 valde följande personer  
 Val av ordförande: 
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Karl Bylin 
 Val av ledamöter: 
 Omval på 2 år till årsmötet 2014: Gert Karlsson  
 Omval på 2 år till årsmötet 2014: Ulrika Danielsson 
 Ulla-Britt Anderssons och Karin Lundmarks valperiod gäller till årsmötet 2013. 
           
  Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Anna-Lena Wickström  
 Nyval på ett år till årsmötet 2013: Ellen Nathansson  
 Val av revisorer: 
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Johan Hansing     
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Staffan Modin 
 Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Anders Hemmingsson  
 Omval på ett år till årsmötet 2013: Bengt Bygdén   
  

Till styrlesen kommer att adjungeras  
Chistian Plahn Gisela Vånander  och Inger Hasselberg 
  
Valberedningen föreslog årsmötet bildandet av en aktivitetsgrupp att  
adjungeras till styrlsen: 
Camilla Forsberg, Lisa Hasselberg och Jenny Huber 
 
Valberedning  
Ingrid Sundin-Åkerlund sammankallande, omval ett år till årsmötet 2013 

  nyval av Helena Arbbman ett år till årsmötet 2013 
            
§ 12. Fastställande av årsavgiften 

Årsavgiften för medlemsskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande  
verksamhetsåret (1/7-2013 - 30/6-2014) fastställdes till 100 kr. 
Styrelsen hade övervägt en höjning men föreslog oförändrat 100:-, då man räknade 
med kostnadsbesparingar genom utskick via mail och information via hemsidan 
samt att brevlådes – cyklande sprida post Det ökade medlemsantalet har också 
stärkt ekonomien.  .  

 
§ 13 Stadgeändring mm 

Det förelåg intet ärende. 
 
§ 14 Övriga frågor 

a) Strandstädningen 
Beslöts att strandstädningen 2013 skall ske traditionsenligt den 7/7 men  

   tidigareläggas till kl 17.00  med Städansvariga: 
           Storstranden – Ulla-Britt Andersson/Christian Plahn 
 Lortvarpet: -- Staffan Smeds  
 Varpsand: Christina Bladin/Cia Elving 
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 b) Kulturstig 

Aviserade Kalle Bylin att Intresseföreningen kommer att påkalla en 
”kulturstigröjardag” till veckan före midsommar och då man avser se över skyltar, 
slå gräs etc    
 
c) Väckte Kalle Bylin en idé om att låta anlägga ett koloniträdgård i parken 
framför Herrgården 

 
§ 15. Fastställande av datum för årsmötet år 2013 
 Nästa årsmöte är SÖNDAGEN 14 juli 2013 kl 10.00 i Kapellet. 
 
§ 16. Mötets avslutande 

Ordförande Kalle Bylin avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet och 
förklarade sammanträdet avslutat samtidigt som han hälsade alla välkomna till 
traditionella grillkvällen vid Klockar-Jantes sten kl 18.00.  
 

Vid protokollet:    Justeras: 
 
_____GK__________         ____KB__________         _____HA___________                                         
 Gert Karlsson        Kalle Bylin  Helena Arbman  


