
PROTOKOLL 
FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN 12 JULI 2015 PÅ KAPELLET

§ 1. Mötets öppnande
Ulrika Danielsson hälsade alla välkomna. Föreningen firar i år 70-årsjubileum och och styrelsen bjuder 
därför på kaffe med hembakta kakor.

§ 2. Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Ulrika Danielsson till mötesordförande.

§ 3. Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Inger Hasselberg till sekreterare.

§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Årsmötet valde Anders Paulsson 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 med tillägg av punkt 6 a - stadgeändring
Övriga frågor togs upp senare under §14.

§ 6 a. Stadgeändring
Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt följande: § 3, andra stycket, andra meningen ändras till 
”Övriga styrelseledamöter och övriga funktionärer väljs på två år.

§ 7. Verksamhetsberättelse
Inger Hasselberg redogjorde för verksamheten under det gångna året. Verksamhetsberättelsen lades till 
handlingarna. Se bilaga 1.

§ 8. Revisorernas berättelse
Johan Hansing föredrog revisorsberättelsen som var utan anmärkning. Se bilaga 2.

§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Val av styrelse mm till Sörfjärdens Intresseförening
Årsmötet 2015 valde följande personer:
Ordförande:
Ulrika Danielsson, 1 år
Kassör:
Ulla-Britt Andersson 2 år
Ledamöter:
Anders Paulsson 2 år
Camilla Fryckstedt 1 år
Inger Hasselberg 1 år
Suppleanter:
Ellen Nathanson 2 år
Bengt Holmberg 1 år
Revisorer:

Sörfjärdens Intresseförening Grundad 1945 www.sorfjarden.se Plusgiro: 12 98 08-2

http://www.sorfjarden.se/


Johan Hansing 2 år
Staffan Modin 1 år
Revisorssuppleanter:
Anders Hemmingsson 2 år
Bengt Bygdén 1 år
Valberedning
Titti Bexelius, sammankallande, 2 år
Anita Hellström 1 år

§ 11. Fastställande av årsavgiften
Årsavgiften för medlemskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande
verksamhetsåret (1/7-2015 - 30/6-2016) fastställdes oförändrat till 100 kr per hushåll.

§ 12. Information från Maskrosbarnen
Den ideella organisationen Maskrosbarnen har haft lägerverksamhet på den f.d. Campingplatsen sedan 
2009. Jessica Arvik Åkerlund berättade om verksamheten och förklarade bl.a. de speciella 
omständigheter som gör att området ska respekteras som privat mark. Man ser gärna ett samarbete med 
de boende i praktiska frågor.

§ 13. Övriga frågor
- Bengt Bygdén uppmanade till engagemang i att bevara lämningarna av Myrtorpet, norr om tjärnarna.
- Miriam Berjlund informerade om andelsföreningen kulturkapellet.
- Mötet föreslog att styrelsen ska undersöka möjligheten att införskaffa en hjärtstartare.

§ 14. Fastställande av datum för årsmötet år 2016
Nästa möte är lördagen 10 juli 2016 kl 10.00 i Kapellet.

§ 15. Mötets avslutande
Förra årets ordförande och sekreterare, Kalle Bylin och Gert Karlsson, avtackades.
Ordförande Ulrika Danielsson avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet.

Vid protokollet: 

Inger Hasselberg

Justeras:

Ulrika Danielsson Anders Paulsson
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