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PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
LÖRDAGEN 10 JULI 2010 I KAPELLET 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet valde Karl Bylin till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet valde Christian Plahn till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Hans Norrgård 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 under §15.  
 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
 
Kalle Bylin redogjorde för verksamhetsåret, 1/7-2009 – 30/6-2010: 
 
Ännu ett år har gått och vårt Sörfjärden är lika underbart, med sina vidsträckta 
sandstränder och öppna hav.  
 
Camping och affär har sålts under året och Sörfjärden saknar nu både affär och 
camping. Synd för både oss och de i husvagn, som vill tillbringa några dagar i vårt 
paradis. Föreningen ”Maskrosbarn” har flyttat in på campingen. Föreningen 
stödjer ungdomar i åldern 14-19 år som har hem med problem. 
 
Intresseföreningens viktigaste uppgift, midsommarfirandet, klarades med glans. 
Många hade samlats för att löva midsommarstången. Stången var färdigklädd efter 
ca en timme. Både gamla och unga deltog. 
 
Vid midsommardansen klockan 15 var det mangrann uppställning kring stången 
och lekarna. Allt var klart precis när regnet och åskan kom. En knall och några 
droppar. Vi hade turen att få ihop 4 spelmän, 2 dansledare och 2 lekledare. 
Styrelsen tackar dem alla och hoppas att de ställer upp kommande midsommar. 
 
Efter att affären har sålts, där föreningens anslagstavla var placerad, har styrelsen i 
samråd med Kapellet skapat en ny plats för anslagstavlan på kapellets uthusgavel 
mot vägen. En bra plats bedömer styrelsen. 
 
En ramp för rullstolsburna har diskuterats under året och styrelsen tror att vi 
kommit en bit på väg för genomförande. 
 



Sörfjärdens Intresseförening     www.sorfjarden.se 

Grundad 1945 2 (4) Plusgiro: 12 98 08-2
 

Föreningen har inför sommaren 2010 inköpt ett volleybollnät för ungdomar att 
samlas kring. Nätet har satts upp på den stora stranden vid ”gamla strandcaféet”. 
 
Föreningens 65-årsjubileum har diskuterats en hel del under året. Funderingarna 
och diskussionerna har resulterat i byvandring för information om Gnarpsbruket 
och dess historia. Byvandringen leds av Sven Norman. Vidare kommer en 
Jubileumskonsert och jubileumsgrillning att genomföras. För jubileumskonserten 
är Ströms Bruksorkester engagerad. Uppskattningen av jubileumsfestligheterna vet 
vi ännu ej. Det kan vi läsa om i nästa års verksamhetsberättelse. 
 
Städdagen har genomförts på 3 stationer, Storstranden, Notvarpet och Varpsand. 
Också en mycket viktig aktivitet, för det är ingen annan än vi som kommer att 
utföra städningen. 
 
Styrelsen har också diskuterat om föreningen ska ha en andel i Kapellet, för att 
säkra upp tillgången på en samlingslokal i Sörfjärden. Beslut kommer att tas på 
årsmötet den 10 juli 2010. 
 
Styrelsen har också beslutat att föreningen skall vara med och dela på kostnaderna 
för julgranen, med vägföreningen och hamnföreningen. Julgranen sätts upp vid 
torget varje år och förses med traditionsenlig julbelysning. 
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. 
 
Styrelsen i Sörfjärdens Intresseförening 
Kalle Bylin, Christian Plahn, Ulla-Britt Andersson, Karin Lundmark, Gert 
Karlsson, Anna-Lena Wickström, Eva Einarsson 
 

§ 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 2011: Karl Bylin 
 Val av ledamöter: 
 Nyval på två år till årsmötet 2012: Ulrika Danielsson   
 Omval på två år till årsmötet 2012: Gert Karlsson 
 Tidigare vald till årsmötet 2011: Ulla-Britt Andersson 
 Tidigare vald till årsmötet 2011: Karin Lundmark 
 Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2011: Anna-Lena Wickström  
 Omval på ett år till årsmötet 2011: Eva Einarson 
 Val av revisorer: 
 Omval på ett år till årsmötet 2011: Johan Hansing     
 Omval på ett år till årsmötet 2011: Staffan Modin 
 Val av suppleanter till dessa: 
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 Omval på ett år till årsmötet 2011: Anders Hemmingsson  
 Omval på ett år till årsmötet 2011: Bengt Bygdén   
 Klubbmästare 
 Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse klubbmästare. 

Valberedning  
Kristina Andersson, sammankallande, omval ett år till årsmötet 2011 

 Ingrid Åkerlund, nyval ett år till årsmötet 2011 
 
§ 11. Fastställande av årsavgiften 

Årsavgiften för medlemskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande  
verksamhetsåret (1/7-2010 - 30/6-2011) fastställdes till 100 kr per hushåll.  

 
§ 12. Bekräftelse av stadgeändring mm 

Förslag till ändring §5 "Medlems rösträtt" i stadgarna presenterades på mötet. Ny 
lydelse: "§5. Varje medlem har en röst". Stadgeändringen godkändes av årsmötet. 

 
§ 13. Information - VA-projektet 

Ordförande informerade kort om VA-mötet på Gnarpsviljan i Gnarp den 5/7. Vid 
VA-mötet informerades om att kommunen tillsatt en grupp att utreda alternativa 
VA-lösningar att jämföras med Mitt Vattens förslag. Gruppens resultat kommer att 
redovisas på kommunens och KEN gruppens hemsida innan kommunen tar några 
vidare beslut i ärendet. 
 
För ytterligare information angående VA-frågan hänvisas till Nordanstigs 
Kommuns hemsida (www.nordanstig.se) samt KEN-gruppens hemsida 
(www.3dim.se/kengruppen/). 
 

§ 14. Övrig information 
Kalle Bylin informerade om dagens jubileumsaktiviteter med anledning av 
föreningens 65-årsjubileum: 
� 12:00 Byvandring, Sörfjärden, Sven Norman. Samling Torget 
� 16:00 Jubileumskonsert vid Klockar Jantes sten. Ströms Bruksorkester 
� ca 17:00 Grillkväll vid Klockar Jantes sten. Intresseföreningen står för grillar 
och kol, bänkar och bord. Medlemmar står för eget kött el. likn. för grillning, 
potatis, dryck, tallrikar, bestick mm. 
Alla hälsades hjärtligt välkomna. 
 

§ 15. Övriga frågor 
 
Kapellet; Kapellet drivs som en andelsförening sedan drygt 30 år. Miriam 
Berglund heter dess ordförande. Stadgarna skrevs om i fjol från kristen verksamhet 
till en kulturell, social och kristen verksamhet. Andelar går att köpa för 500 
kr/andel. Efter förra årsmötet fick Intresseföreningen erbjudande att köpa en andel. 
Styrelsen har sedan dess diskuterat om föreningen ska ha en andel i Kapellet, för 
att säkra upp tillgången på en samlingslokal i Sörfjärden. Frågan togs upp på 
årsmötet, och det beslutades att föreningen ska köpa en andel.  
 
Posthanteringen; Styrelsen ombads efter förra årsmötet att ta upp frågan om 
posthanteringen i Sörfjärden. Posten i Bergsjö har meddelat att i år körs 
sommarslingan, dvs posten delas ut till alla brevlådor, under veckorna 25-32 (8 
veckor). Därefter läggs eftersänd post i en gemensam låda vid Strandvägens start. 
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Ett önskemål om att få denna period förlängd har framförts. Årsmötet beslutade 
dock att inte driva frågan vidare då de närvarande var nöjda med dagens situation. 
 
Camping; En ansökan om att anlägga en ny campingplats mellan Varpsand och 
golfbanan ligger hos kommunen. Det framfördes farhågor att denna skulle 
innebära ökad trafik och andra störningar i byn. Styrelsen ombads att kontakta 
kommunen för att erhålla ytterligare information. 
 
 
E-post; Intresseföreningen försöker i möjligaste mån göra utskick via e-post 
framöver i syfte att spara pengar och miljö. Medlemmarna ombedes därför att 
informera styrelsen vid byte av e-postadress. 
 
P-plats Varpsand; Emellanåt är det många bilar som parkerar alldeles nära 
stranden vid Varpsand. Det finns en parkeringsplats i slutet av Varpsand som bör 
nyttjas istället. Styrelsen ombads att samordna sig med Vägföreningen och sätta 
upp en skylt som upplyser om P-platsen. 
 
Sophantering; Runt midsommar var det problem med sophämtningen, ca 2 veckor 
gick mellan hämtningen varvid bla dålig lukt och flugor störde omgivningen. 
Problemet ska nu vara åtgärdat och sophämtningen ska ske 1 gång per vecka. 
Styrelsen ombads att hålla frågan under uppsikt. 
 
Plogning på vintern; I vintras då det var mycket snö stod en bil parkerad på vägen 
under lång tid varvid plogningen försvårades. Har man problem att få till en egen 
p-plats pga mycket snö kan man kontakta Gunnar Sundin / Ingrid Åkerlund så 
kommer de med plogen och hjälper de till med skottningen. 
 
Hundar; Problem med lösspringande hundar togs upp på förra årsmötet. 
Hundägare måste respektera att det finns de som är rädda för hundar och hålla dem 
kopplade. 
I detta sammanhang framfördes att även hundar kan vara rädda, skotträdda, varför 
det framfördes önskemål att undvika fyrverkerier o.dyl i byn. 
 
Bya-spaning; Bya-spaningen är en viktig verksamhet som uppskattas av de 
boende i Sörfjärden. Det beslutades att Intresseföreningen ska bidra med 1 000 kr  
till detta. Bya-spaningen kör runt i Nordanstig varje lördags- och söndagskväll 
samt ytterligare en kväll i veckan. 

 
§ 16. Fastställande av datum för årsmötet år 2011 
 Nästa möte är lördagen 16 juli 2011 kl 10.00 i Kapellet. 
 
§ 16. Mötets avslutande 

Ordförande Kalle Bylin avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.  
 

Vid protokollet:    Justeras: 
 
_________________     ______________________ ______________________                                         
Christian Plahn  Karl Bylin   Hans Norrgård 
 


