PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2005
Lördagen den 6 augusti kl 15.00 i Häröns skola

§1
Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna och
speciellt nya medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Till årsmötet
hade 35 personer kommit.
§2
Till ordförande för årsmötet valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar
Ryman.
§3
Till justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare valdes Tomas
Johansson och Per Larsson.
§4
Förslaget till dagordning godkändes.
§5
Mötet godkände stående och nyinlämnade fullmakter till årets möte.
§6
Årsmötet ansågs behörigt kallat.
§7
Sekreteraren läste upp styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
§8
Kassören redogjorde för resultat och balansräkningarna.

§9

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte däri ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 10
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11
Ordförande började med en tillbakablick på bildandet av samfälligheten. Det som
initierade det hela var att Hvitfeldska Stiftelsen som då ägde marken aviserade att
de hade för avsikt att ta ut marknadsmässiga arrenden för bryggor och sjöbodar.
Olika alternativ undersöktes, bland annat försökte man få Tjörns Kommun
intresserade av att köpa men det blev nej. Lantmäteriet stoppade ett förslag att
respektive fastighet skulle köpa loss marken under sina anläggningar. Då återstod
att bilda en samfällighet. Viktigast var att säkra medlemmarnas rättigheter för all
framtid samt att vattenrätten ingick. Totala kostnaden för området var 900 000 kr
när det inköptes från stiftelsen.
Ordföranden presenterade sedan styrelsens förslag till stadgeändringar
innebärande att de befintliga nyttjanderättsavtalen skulle ändras till servitut för att
stärka den enskilde medlemmens rättigheter avseende anläggningar på
föreningens mark såsom sjöbod, brygga och båtplats.
Han inledde med förslaget till arbetsgång för att starta upp processen. Under
oktober 2005 skall ett allmänt informationsmöte hållas då utredningsalternativen
skall fastställas. Därefter föreslås att en arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta
fram riktlinjer för båtplatser som presenteras för medlemmarna för beslut på ett
möte i början på 2006. Sedan får varje brygga med tre eller flera delägare komma
in med sina synpunkter och förslag. Därpå följer inmätningar och upprättande av
servitutshandlingar som presenteras för medlemmarna i början av sommaren
2006. Sedan är tanken att beslut om genomförande skall tas på årsmötet 2006.
Sedan presenterades förslaget mer i detalj avseende:
Servitut för sjöbodar och bryggor
Servitut för båtplatser
Föreningsbrygga i norr
Besöksplatser i söder
Inventering av båtplatser vid bryggor med tre eller flera delägare
Nedsteg som tillkommet
Ekonomi
Under den följande diskussionen togs upp många frågor men mest om storlek och
antal på båtplaster samt principer för utökning. Frågor som måste utredas och
diskuteras innan beslut kan fattas.

Därefter gick vi till beslut:
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Mötet röstade enhälligt ja till att gå vidare med att utreda en förändring av de
befintliga nyttjanderättsavtalen till servitut.
Med rösterna 20 ja-röster mot 4 nej-röster beslutades att även gå vidare med att
utreda servitut för båtplatser.
Mötet röstade enhälligt ja till att utreda både en föreningsbrygga någonstans och
gästplatser för besökande mindre båtar i söder.
Mötet röstade även enhälligt ja till att vi skall se över båtplatserna vid bryggor
med tre eller flera delägare.
Styrelsen fick mandat att arbeta vidare med sitt förslag till finansiering som kort
innebär att kostnaden för ändring av befintliga avtal till servitut tas av befintliga
medel medan servitutskostnader för båtplatser fördelas mellan medlemmarna
enligt grundprincipen vid föreningens bildande.
Styrelsen fick även mandat att ta fram de nödvändiga förändringarna som kommer
att krävas av stadgarna
§ 12
Styrelsen har inget krav på arvode men vill ha möjlighet att ta ut samma
ersättning som tidigare. Mötet godkände styrelsens förslag.
§ 13
Förslaget till budget för kommande verksamhetsår redovisades. Årsavgiften
föreslogs oförändrad 200 kr. Mötet beslöt att godkänna förslaget.
§ 14
Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och
suppleanter:
sekreterare
Gunnar Ryman
omval till 2007
kassör
Jan-Erik Lindström
omval till 2007
suppleant
Jan Carlsson
omval till 2006
suppleant
Christer Adolfsson
omval till 2006
suppleant
Birgitta Rolfsdotter
nyval till 2006
§ 15
Christer Hjort valdes av mötet till ordförande under verksamhetsåret 05-06.
§ 16
Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisor suppleanter.
revisor
Mats Boberg
omval till 2007
revisor suppleant
Anders Cervin
omval till 2006
revisor suppleant
Olle Pettersson
nyval till 2006
§ 17
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Mötet beslöt att ge mandat till ordföranden, kassören och sekreteraren att teckna
firman var för sig.

§ 18
Till valberedning för årsmötet 2006 omvaldes Harry Jonsson och Rolf Johansson
samt nyvaldes Jan Andrén.
§ 19
Sekreteraren tar kontakt med justeringsmännen så snart protokollet är klart.
Protokollet kommer att sändas ut till medlemmarna och anslås på anslagstavlan
vid lekplatsen.
§ 20
Ett par övriga frågor togs upp.
Det förkommer alltför ofta att båtar framförs betydligt fortare än 5 knop i sundet.
Man vädjade till styrelsen att försöka påverka berörda myndigheter att vidta
åtgärder.
Färjebryggan börjar att bli riktigt dålig. Bör påtalas för Tjörns Kommun vid de
kontakter som styrelsen har med representanter för den.
Det förekommer utsläpp från reningsverket i Sunna. Här gäller samma som
punkten ovanför.
§ 21
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Christer Hjort
Ordförande för mötet

Gunnar Ryman
Sekreterare för mötet

PROTOKOLLSJUSTERING
Härön den …………….

Tomas Johansson
Justeringsman

Per Larsson
Justeringsman
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FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET 05/06
ordförande
Christer Hjort
vald till årsmöte 2006
sekreterare
Gunnar Ryman
vald till årsmöte 2007
kassör
Jan Erik Lindström
vald till årsmöte 2007
ordinarie medlem
Harry Johansson
vald till årsmöte 2006
ordinarie medlem
Thomas Karlsson
vald till årsmöte 2007
suppleant
Jan Carlsson
vald till årsmöte 2006
suppleant
Christer Adolfsson
vald till årsmöte 2006
suppleant
Birgitta Rolfsdotter
vald till årsmöte 2006

REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR
VERKSAMHETSÅRET 05/06
revisor
Mats Boberg
vald till årsmöte 2007
revisor
Sven Erik Pettersson
vald till årsmöte 2006
revisor suppleant
Olle Petttersson
vald till årsmöte 2006
revisor suppleant
Anders Cervin
vald till årsmöte 2006

VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2005
Harry Jonsson
Rolf Johansson
Jan Andrén
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