
Sörfjärdens intresseförening årsmöte 
söndag 12 juli 2020, utomhus bakom Kulturkapellet.  
Protokoll  

§ 1  Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Inger Hasselberg. 

 Intresseföreningen fyller 75 år men pga corona har styrelsen valt att flytta fram firandet 
till sommar 2021.  

§ 2  Till ordförande för mötet valdes  Inger Hasselberg. 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Ulrika Danielsson. 

§ 4  Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Pelle Callermo. 

§ 5 Mötet fastställde att utlysning av årsmötet skett på behörigt sätt på lämpliga plaster. 
Annonsering skedde genom anslag på kapellet och på hemsidan sorfjarden.se samt i 
Sörfjärdsgruppen på Facebook. 

§ 6 Dagordningen fastställdes och ett antal övriga frågor anmäldes.  

§ 7 Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen 
delades till medlemmar på mötet och Inger läste upp den. Verksamhetsberättelsen 
kommer att läggs ut på hemsidan efter mötet.  

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Gunnar Myrberg . Räkenskaperna har skötts med 
stor noggrannhet. Föreningen har för närvarande ca 100 medlemmar. Årliga utgifter är 
underhåll av hjärtstartare samt kostnader för webbhotell.  
Årets resultat blev 2093,80 kr, i kassan finns 32 803,62 kr. 
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
året 

§ 9  Ändring av stadgarna. Styrelsen föreslår en revisor med suppleant. Styrelsen har inte 
haft en klubbmästare under de senaste åren och benämningen föreslogs därmed tas bort.  
Därmed beslutades att styrelsen ska bestå av en revisor med suppleant och ingen 
klubbmästare.  

§ 10 Val av styrelse till Sörfjärdens Intresseförening. Valberedningen genom Jonas Frykman 
och Pelle Callermo lade fram ändringar och förslag.  

Styrelsen har i år ändrats eftersom Camilla Fryckstedt och Lena Pääjärvi har frånsagt sig 
omval.  

Valberedningen föredrog förslag till ledamöter. 

Val av ordförande: Inger Hasselberg valdes på 1 år. 

Ledamot: Ulrika Danielsson valdes på 2 år 

Ledamot: Ingela Johansson valdes 2 år.  

Ledamot : Anders Paulsson fortsatt 1 år och Ulla-Britt Andersson fortsatt 1 år. 

Val av suppleanter till dessa: Ann Torstensson fortsatt 1 år,  Bengt Holmberg omval 2 år. 

Val av revisorer: Gunnar Myrberg fortsatt 1 år.  

Val av suppleanter till dessa: Katarina Häger kvarstår 1 år.  

Val av valberedning: Jonas Frykman fortsatt 1 år, Pelle Callermo omval 2 år. 

Mötet beslutade att välja samtliga ledamöter enligt valberedningens förslag 



§ 11 Mötet beslutade att årsavgiften fortsatt utgör 100 kronor. Föreslogs att alla på årsmötet 
försöker värva minst två nya medlemmar. 

§ 12 Övriga frågor.  

Gällande möjlighet att söka EU-bidrag . Information delgavs även att det går att söka 
vid Allmänna arvsfonden – behöver ej ha egen insats. Styrelsen skall sätta sig in i frågan 
och komma med förslag.  

Finns intresse att samarbeta med andra föreningar? Ja. Förslag till ordförandeträff 
mellan föreningarna för att planera en gemensam föreningsinfo. Gemensam information 
om föreningarna i kulturkapellet sommar 2021. Öppet hus och fika. Förslag om att 
träffas innan sommaren 2021 där föreningarna gör ett gemensamt utskick i brevlådorna 
innan midsommar till alla hushåll – infoblad att sätta upp på kylskåpet . 

Förslag att Intresseföreningen ger extra bidrag till kulturkapellet.  

Medlem i föreningen lyfte oro över att stranden och bäcken vid lilla viken växer igen 
och hur kan vi förhindra detta. Intresseföreningen har tidigare bekostat harvning av 
stranden som sedan blev motsatt och därmed övergick det till strandstädning. 
Kommunen har anställt ungdomar och Anders P frågade kommunen om ungdomarna 
även kan städa stränder, rensa upp vid dassen med mera, och erhöll positivt svar. 
Medlem lyfte att det kan vara problem att köra med harv på stränder, exempelvis på 
Gotland finns det strandängar – dvs det är väldigt mycket bestämmelser kring denna 
variant av städning med harvmaskin. Medlem lyfte även att det var få som deltog vid 
årets strandstädning. Diskussioner lyftes hur vi kan få fler att delta vid städningen. 
Förslag att efter städningen bjuda på korv och fika. Förtydligande till sommargäster vad 
som gäller vid strandstädning. Förslag att återgå till tidigare upplägg där alla i styrelsen 
är avsnittsansvarig för ett avsnitt på stranden inför städningen. Det lyftes även att det 
behövs städas upp vid kolstybben för att vi ska kunna dansa vid midsommar. Städningen 
kan organiseras och bättre informeras vad som gäller till medlemmarna, styrelsen tar 
med sig frågorna till nästa möte.  

§ 13 Anders Paulsson informerade om hjärtstartarens placering och underhåll. Sensorer har 
bytts, hjärtstartaren finns anmäld på SOS alarm. Instruktioner om användandet 
arrangeras av intresseföreningen vartannat år. 
Anders informerade också om parkeringsproblemen på Strandvägen förra sommaren då 
han tog kontakt med kommunen och fick svaret att detta är vägföreningens ansvar.  

§  15 Datum för årsmötet år 2021 fastställdes till söndag 11/7 kl. 10, strandstädning 
genomförs 7/7 kl. 17. 

§ 16 Mötet avslutades och ordförande tackade för förtroendet. 

 

Inger Hasselberg, ordförande Ulrika Danielsson, sekreterare 

 

 

 

Pelle Callermo, justerare 
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