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PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
SÖNDAGEN 14 JULI 2013 I KAPELLET 
 
 
Ingress: Kalle Bylin hälsade alla välkomna till 68:e årsmötet och med glädje kunde se så 
många närvarande, enär på föreningars årsmöten brukar bara ett fåtal närvara.  
Innan årsmötesförhandlingarna  hade styrelsen låtit inbjuda Thord Wannberg att tala om 
aktuella läget i Va-projektet. 
Thord inledde med att instämma i Kalle Bylins konstaterande om den goda närvaron.  
Thord Wannberg meddelade att i sakfrågan kring vatten och avlopp hade inget konkret hänt, 
men att efter semestrarna kommer arbetet och information igång varvid referensgruppen 
också kommer att sammankallas. 
Thord Wannbergs anförande presenterade de olika kommunala beslutsorgan som handlägger 
ärendet samt refernsgruppens sammansättning och uppgift jämte den ekonomiska och tekniska 
intressenten Mitt Sveriges Vatten AB.  
Vad gäller den miljömässiga bedömningen har referensgruppen framfört krav om att ny och 
neutral utredare tillsätts. Under frågestunden framkom att anslutningsavgiften torde ligga på 
cirka 130 kkr per fastighet med reservation för ett tilläggsbelopp (särtaxa) därest 
anläggningsarbetet blir ovanligt komplicerat 
Vidare framkom att de tekniska lösningar som tidigare framtagits i flertalet fall nu visat sig 
omoderna och nya bättre lösningar finns för såväl vatten- som avloppsanläggningar. Bland 
annat framkom att numera kan med fördel anläggas flera mindre anläggningar för flera 
samverkande fastigheter istället för storskaliga enheter.   
Likaså nämndes att flera vattenföreningar kan gå  samman som är fallet med Strandvägens 
och Ol-erstäktens. Den senares vattentillgång är mer än tillräcklig och av god kvalité. 
Kapacitet finns för utökning så att fler vattenföreningar kan anslutas.   
Thord Wannberg avslutade med att uppmana alla att läsa Nordanstigs kommuns hemsida och 
där få aktuell information.    
Kalle Bylin tackade Thord Wannberg, som skyndade vidare till nästkommande uppdrag   . 
 
§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkommen till det 68:e årsmötet genom att nämna en rad 
händelser i Sörfjärden under det gångna året och förklarade mötet öppnat. 

 
 § 2. Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet valde Kalle Bylin till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet valde Gert Karlsson till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Åke Myrberg 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. Bil 1 
 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
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Kalle Bylin redogjorde för verksamheten under det gångna året i  
verksamhetsberättelsen, som bilägges protokollet (Bil 2)    

 
§ 8.      Ekonomi 

Redogjordes för det gångna verksamhetsårets 1/7-12-30/6-13 ekonomi som visade ett 
överskott på drygt 4.000:- Medlemsantalet var 104 jämfört med föregående års 132 
medlemmmar  Föreningens kassabehållning var fortfarande god och uppgick på 
balansdagen till drygt  31 kkr. 

 
§ 9. Revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse var helt ren. Bil 3 
 
§ 10.. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11. Val av styrelse mm till Sörfjärdens Intresseförening 
 Årsmötet 2013 valde följande personer  
 Val av ordförande: 
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Karl Bylin 
 Val av ledamöter: 
 Omval på 2 år till årsmötet 2015: Ulla-Britt Andersson 
  Nyval på 2 år till årsmötet 2015:  Anders Paulsson 
 Gert Karlsson och Ulrika Danielsson valperiod gäller till årsmötet 2014. 
           
  Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Ellen Nathansson 
 Nyval på ett år till årsmötet 2014: Camilla Frykstedt :  
 Val av revisorer: 
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Johan Hansing     
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Staffan Modin 
 Val av suppleanter till dessa: 
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Anders Hemmingsson  
 Omval på ett år till årsmötet 2014: Bengt Bygdén   
  

Till styrelsen kommer att adjungeras  
Inger Hasselberg att svara för information via hemsidan  
Fler kan komma att adjungeras vid olika uppdrag  
 
Aktivitetsgrupp att bistå Ulrika som klubbmästare finns med  

            Lisa Hasselberg, Jenny Huber; Lars Forsberg ( lådbilsrally). 
 
Valberedning  
Ingrid Sundin-Åkerlund sammankallande, omval ett år till årsmötet 2014 

  Omval av Helena Arbman ett år till årsmötet 2014 
            
§ 12. Fastställande av årsavgiften 

Årsavgiften för medlemsskap i Sörfjärdens Intresseförening för det kommande  
verksamhetsåret (1/7-2014 -- 30/6-2015) fastställdes till 100 kr. 
Styrelsen hade övervägt en höjning men föreslog oförändrat 100:-, då man räknade med 
kostnadsbesparingar genom utskick via mail och info via hemsidan samt 



Sörfjärdens Intresseförening     www.sorfjarden.se 

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

brevlådeutkörning Därest behov uppstår om penningförstärkning på grund av något 
tillkommande projekt eller dylikt återkommer styrelsen i sådant fall i särkilt ärende.   

 
§ 13 Stadgeändring mm 

Det förelåg intet ärende. 
 
§ 14 Övriga frågor 

a) Strandstädningen 
Strandstädningen 2013 skedde traditionsenligt den 7/7 men tidigarelagd till kl 17.00  : 

           På storstranden förelåg en brist på frivilliga städare varför till nästkommande   
           år påkallades redan nu fler -”Det är ju allas strand så alla borde ju vara där”  
            b) Strandrensning  
 Informerade Kalle Bylin om att rådgivning för rensning av stranden kommer att   
           sökas hos länsstyrelsen för att utröna vilka åtgärder som är effktiva  
 c) Sop-lapp  

Åke Myrberg undrade varför endast vissa av Sörfjärdsborna blivit tillsända 
streckkodslappar att sättas på soptunnan och han undrade naturligtvis också varför 
vissa skall indentifieras genom soporna. 
 Kalle Bylin lovade att kontakta kommunen för svar på frågorna.   

 d) Träramp 
 Informerade Kalle Bylin om att planer fanns på att anlägga en träramp samt  
            hårdgöra vägavsnitt  från Strandvägen/Hansings ner till Klockar-Jantes sten. 
            Bredden blir 1,20 m och hela stäckan mäter 150 m och byggs för att rullstolar,  
            barnvagnar etc skall kunna köras närmre vattnet. Beräknade materialkostnaden på   
            c:a 25000:- tros kunna reduceras ner till c:a 15.000:- med hjälp av bidrag,  
            sponsring  Byggandet avses ske med hjälp av frivilliginsatser      
 
§ 15. Fastställande av datum för årsmötet år 2014 
 Nästa årsmöte är SÖNDAGEN 13 juli 2014 kl 10.00 i Kapellet. 
 
§ 16. Mötets avslutande 

Ordförande Kalle Bylin avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet och 
förklarade sammanträdet avslutat samtidigt som han hälsade alla välkomna till 
traditionella grillkvällen vid Klockar-Jantes sten kl 17.00.  
 

Vid protokollet:           Justeras   Justeras: 
 
______GK_________         ___KB___________         ____ÅM____________                                        
 Gert Karlsson        Kalle Bylin  Åke Myrberg 


