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PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
SÖNDAGEN 12 JULI 2008 PÅ KAPELLET 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet valde Staffan Smeds till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet valde Karin Lundmark till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Lena Trulsson 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. 
Övriga frågor togs upp senare under §14.  
 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
Staffan Smeds redogjorde för verksamheten under det gångna året.  
Det nu avslutade verksamhetsåret, 1/7-2008 – 30/6-2009, har kännetecknats bl.a 
av följande aktiviteter och initiativ från föreningen: 

• Den traditionella strandstädningen genomfördes på traditionellt sätt varvid de 
traditionella städarna på de olika strandavsnitten avlägsnade traditionellt 
förekommande strandväxter, småtallar och annat smått och inte gott. Våra 
badgäster och vi kunde således åter en säsong glädjas åt en prydlig strand. 

 
• Av planeringstekniska skäl genomfördes ingen grillkväll.  

 
• VA-området som beslutats för Sörfjärdens fastigheter, har i hög grad berört 

områdets bebyggare. Genom intresseföreningens hemsida har man kunnat nå både 
KEN-gruppens information och förespråkarbloggens inspel i debatten. 
Intresseföreningens styrelse är neutral eftersom medlemmarna fördelas åt båda 
håll. 

 
• Intresseföreningens hemsida har även använts för information från kommunen 

till fastighetsägarna i Sörfjärden. 
 

• Den av Intresseföreningen instiftade VA-gruppen har haft flera möten med 
kommunens företrädare och informerat medlemmarna genom protokoll från dessa 
möten. Våren 2009 upplöstes VA-gruppen. Kan konstateras att mediernas intresse 
för Sörfjärden i hög grad ökats genom det senaste årets många insändare och 
övriga artiklar. 

 



Sörfjärdens Intresseförening     www.sorfjarden.se 

Grundad 1945 2 (3) Plusgiro: 12 98 08-2 
 

• Diskuterades för andra året i följd röstningsförfarandet vid Intresseföreningens 
årsmöte. Frågans avgörande sköts fram till följande års årsmöte. 

 
• Det traditionella midsommarfirandet genomfördes efter att initialt en gles 

samling stångmajare klätt föremålet i fråga. Allt fler strömmade dock till. Sång och 
dans med hjälp av tre glada musikanter och lekledare. Stort tack till dessa 
entusiaster för deras engagerande spel och lek. Konstaterades att påsutdelandet 
gick mycket snabbt. 

 
• 2008 års sommarsalong var väl genomförd med många utställare och nöjda 

besökare. Idén har förts vidare och Intresseföreningen tackar Åsa och Mia för 
deras arrangemang. 

 
• Styrelsen har under året haft ett konstitutionerande samråd efter årsmötet 2008 

samt ett protokollfört möte den 4 juli 2009. Övriga kontakter har skett genom mejl 
under året. 

 
• Kan konstateras att kommunen inte heller detta år beviljat medel för 

rörelsehindrade att på en ramp ta sig ner till stranden, inte heller att flera 
insynsskydd har satts upp kring sopstationen vid Norrfjärdsvägens början. 

 
§ 8. Revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse var helt ren.  
 
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Val av styrelse mm till Sörfjärdens Intresseförening 
 Årsmötet 2009 valde följande personer  
 Val av ordförande: 
 Nyval på ett år till årsmötet 2010: Karl Bylin 
 Val av ledamöter: 
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Christian Plahn   
 Nyval på ett år till årsmötet 2010: Gert Karlsson 
 Omval på 2 år till årsmötet 2011: Ulla-Britt Andersson 
 Omval på 2 år till årsmötet 2011: Karin Lundmark 
 Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Anna-Lena Wickström  
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Eva Einarson 
 Val av revisorer: 
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Johan Hansing     
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Staffan Modin 
 Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Anders Hemmingsson  
 Omval på ett år till årsmötet 2010: Bengt Bygdén   
 Klubbmästare 
 Lena Lindahl 

Valberedning  
Cenneth Wedin, sammankallande, omval ett år till årsmötet 2010 

 Kristina Andersson, omval ett år till årsmötet 2010 
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§ 11. Fastställande av årsavgiften 
Årsavgiften för medlemsskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande  
verksamhetsåret (1/7-2009 - 30/6-2010) fastställdes till 100 kr per hushåll.  

 
§ 12. Bekräftelse av stadgeändring mm 

Förslag till ändring §5 "Medlems rösträtt" i stadgarna presenterades. Ny lydelse: 
"Varje medlem har en röst". Stadgeändringen presenteras för beslut på årsmötet 
2010. 

 
§ 13. Information - VA-projektet 

Hänvisning till den information KEN-gruppen givit vid ett tidigare möte denna 
sommar och det kommande mötet med Nordanstigs Kommun den 22/7. 
 

§ 14. Övriga frågor 

Ny plats för anslagstavla? Förslag: 1: Bakom postlådorna vid Jan Silén, 2: 
Kapellets vägg, 3: Torget, men där tillkommer avgift till kommunen 
 
Hur påminna medlemmar att betala medlemsavgift? Om eventuell uteslutning om 
ej betald avgift? Kassören kontrollerar vilka som ej betalt, påminna via e-post... 
 
Problem med lösspringande hundar. Vi måste respektera att det finns de som är 
rädda för hundar och hålla dem kopplade. 
 
Störande vattenscoteråkning, de körs för nära stranden bla. Tala med 
vederbörande att hålla sig till de leder de har tillåtelse att åka på. 
 
Uppmaning till bilförare att dämpa farten efter vägarna i Sörfjärden. Tänk på 
trafiksäkerheten. 
 
Midsommarfirande 2010. Styrelsen får i uppdrag att se över detta. 
 
Information om Kapellet. Det är en andelsförening som funnits i över 30 år. 
Stadgarna skrevs om i fjol från kristen verksamhet till en kulturell, social och 
kristen verksamhet. Andelar går att köpa för 500 kr/andel. Miriam Berglund heter 
dess ordförande. 

 
§ 15. Fastställande av datum för årsmötet år 2010 
 Nästa möte är lördagen 10 juli 2010 kl 10.00 i Kapellet. 

Vi skall även denna dag på kvällen fira att Sörfjärdens Intresseförening firar 65-
årsjubileum. Styrelsen ska under året jobba med detta, kom gärna med förslag. 

 
§ 16. Mötets avslutande 
 Ordförande Staffan Smeds avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet.  

 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
_________________     ______________________ ______________________                                         
Karin Lundmark  Staffan Smeds  Lena Trulsson 
 


