PROTOKOLL
EXTRA INFORMATIONSMÖTE
Söndagen den 6 augusti 2006 kl 11.00 på Härön

§1
Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna och då
speciellt nytillkomna medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Avsikten med
möte var att styrelsen skulle informera om förslag på förändringar i stadgarna,
servitutsavtal samt nuläget för servitutsområden för sjöbodar, bryggor och båtplatser.
Allt med avsikten att stärka den enskilde medlemmens rättigheter avseende
anläggningar på föreningens mark såsom sjöbod, brygga och båtplats.
Till mötet hade 56 medlemmar som representerade 51 fastigheter kommit.
§2
Till justeringsmän för mötesprotokollet samt rösträknare valdes PO Åhman och
Rolf Johansson.
Mötet ansågs behörigt kallat.

§3

§4
Ordföranden Christer Hjort presenterade de närvarande styrelsemedlemmarna och
inledde sedan med att ge en kort bakgrund till föreningens bildande.
§5
Ordföranden redogjorde för vad som gjorts i servitutsfrågan fram till idag och
betonade att införandet av servitut kommer att stärka medlemmarnas rättigheter.
De föreslagna förändringarna i föreningens stadgar presenterades. Merparten av
våra stadgar är reglerade i lag och dem varken vill eller kan vi ändra. Ändringarna
går i stort sett ut på att byta ut nyttjanderättsavtal till servitut. Stadgarna kommer
att distribueras inför årsmötet då beslut skall fattas om förändringarna.
Sedan gick vi igenom förslaget till servitutsavtal i detalj. Innehållet diskuterades
en hel del men inga konkreta förslag till ändringar lades fram. Christer Mathiasson
tog upp den tilltagande privatiseringen som han upplevde och alla höll med om
var en tråkig utveckling men som egentligen inte var kopplad till
upplåtelseformen.Även förslaget till servitutsavtal kommer att distribueras inför
kommande beslutsmöte.

Därefter visade Christer Hjort och Gunnar Ryman ett första förslag till
servitutsområden för anläggningar på föreningens mark såsom sjöbod, brygga och
båtplats. Vi kunde inte av tidsskäl gå in på alla enskilda medlemmars områden
utan alla bjöds in till en fortsatt dialog med styrelsen. Styrelsen fick mandat att
arbeta vidare med den förevisade inriktningen. Avsikten är att kunna lägga fram
ett färdigt förslag till årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det krävs
bygglov för att bygga till en brygga.
Det var inga övriga frågor.

§6

§7
Tid för justering av protokollet görs upp av sekreteraren och justeringsmännen.
Protokollet kommer att anslås på färjan och räddningsstationen vid lekplatsen på
Härön.

Christer Hjort
ordförande för mötet

Gunnar Ryman
sekreterare för mötet

PROTOKOLLSJUSTERING
Härön den …………………
Protokollet är justerat den 9 september 2006.
PO Åhman

Rolf Johansson
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