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PROTOKOLL  
FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
SÖNDAGEN 10 JULI 2016 PÅ KAPELLET 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ulrika Danielsson hälsade alla välkomna och läste upp valda delar ur ett protokoll från 1970. På detta 
möte som också var ett 25-årsjubileum utsågs grundarna av intresseföreningen (dåvarande 
sommargästföreningen) till hedersmedlemmar. 
 
§ 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 Camilla Forsberg Fryckstedt 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 och ett antal övriga frågor anmäldes. 
 
§ 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. Johan uppmanade 
också alla att betala medlemsavgifterna, ange alltid vilket år avgiften avser. 
 
§ 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 kvarstår 1 år 
Ledamöter: 
Anders Paulsson kvarstår 1 år 
Camilla Forsberg Fryckstedt 2 år 
Inger Hasselberg 2 år 
Suppleanter: 
Ellen Nathanson kvarstår 1 år 
Bengt Holmberg 2 år 
Revisorer: 
Johan Hansing kvarstår 1 år 
Staffan Modin 2 år 
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Revisorssuppleanter: 
Anders Hemmingsson kvarstår 1 år 
Lisa Hassellberg 2 år 
Valberedning 
Titti Bexelius, sammankallande, kvarstår 1 år 
Anita Hellström 2 år 
 
§ 11. Fastställande av årsavgiften 
Årsavgiften för medlemskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande 
verksamhetsåret (1/7-2016 - 30/6-2017) fastställdes oförändrat till 100 kr per hushåll. 
 
§ 12. Information om hjärtstartare 
Anders Paulsson informerade om att en hjärtstartare har inköpts och kommer att placeras på familjen 
Siléns gård, Brovägen 17 (första huset till höger i hörnan Strandvägen/Brovägen. Ett värmeskåp 
kommer att installeras och skyltning ska göras så att det är lätta att hitta den. Hjärtstartaren kommer att 
anmälas till berörda myndigheter och finnas med i det nationella hjärtstartarregistret. 
Urban Björstadius demonstrerade en hjärtstartare och förklarade mycket pedagogiskt dess funktioner.  
 
§ 13. Övriga frågor 
• Miriam Berjlund informerade om ändring av stadgar för andelsföreningen Kulturkapellet som 

numera inte har någon kyrklig anknytning. Kulturkapellet ska vara ”en mötesplats för enskilda och 
föreningar och verksamheten ska präglas av demokratiska värderingar och respekt för alla 
människors lika värde”. 

• Ulrika informerade om att campingplatsen kommer att återuppstå nästa år. Ägaren Rickard 
Brännström ska renovera och utöka samt eventuellt starta en kiosk och ett café. Ett 
informationsmöte kommer att hållas innan. 

• Henrik Hübenette från Nordanstigs byafiber informerade om införandet av 
bredbandsuppkopplingar. Ju fler som beställer fiber desto fortare kommer arbetet att börja, 
möjligtvis redan våren 2017. Kostnaden blir 19 900 kr för anslutning och sedan finns möjlighet att 
skaffa abonnemang under längre och kortare tid, ända ner till en vecka. Mer information finns på 
www.nordanstigbyafiber.se  

 
§ 14. Fastställande av datum för årsmötet år 2017 
Nästa årsmöte avhålls söndagen 9 juli 2017 kl 10.00 i Kapellet. 
 
§ 15. Mötets avslutande 
Ordförande Ulrika Danielsson avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet. 
 
Vid protokollet:  
 
 
Inger Hasselberg 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulrika Danielsson Camilla Fryckstedt 
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