PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2007
Lördagen den 4 augusti kl 15.00
i Häröns skola

§1
Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna hjärtligt
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Till årsmötet hade 34 fastighetsägare
kommit. De representerade 37 andelar av det totala antalet som är 71 i FHSF.
§2
Till ordförande för årsmötet valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar
Ryman.
§3
Till justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare valdes Per-Olof
Åhman och Christer Adolfsson.
§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 06-07.
Inga frågor ställdes.
§8
Kassören redogjorde för resultat och balansräkning.
§9
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte däri ansvarsfrihet för
styrelsen.

1

§ 10
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11
Ordföranden informerade om regelverket för utbyggnad av bryggor som
beslutades vid det extra medlemsmötet 070519. Då beslutades att välja Harry
Johansson och Arne Kristensson till kvalitetsansvariga. De skall vara ett stöd för
bryggägare och entreprenörer vid arbete på bryggorna och vid utbyggnad
säkerställa att bryggorna stämmer med gällande servitutsområden.
- Bryggägare skall lämna en skriftlig föranmälan till de
kvalitetsansvariga senast 14 dagar innan ett arbete startas.
- De kvalitetsansvariga skall träffa entreprenören och närvara vid
arbetets igångsättning.
- De kvalitetsansvariga följer sedan arbetet på lämpligt sätt.
I våra stadgar står att ”Förvaltningen skall ske på ett sådant sätt att Häröns
karaktär som fiskeläge behålls”. Detta innebär bl.a. att all utbyggnad skall ske
med fasta bryggor byggda på ett traditionellt sätt.
§ 12
Styrelsen föreslog att det arbete som styrelsemedlemmar, revisorer samt
”Kvalitetsansvariga” lägger ned utöver deltagande i styrelsemöten skall arvoderas med
100 kr/tim samt att arvoden till ”Kvalitetsansvariga” betalas av dem som bygger ut.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 13
Förslaget till budget för kommande verksamhetsår redovisades. Styrelsen föreslog
en höjning av årsavgiften per medlemsfastighet med 100 kronor till totalt 300
kronor. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 14
Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och
suppleanter:
Ledamot
Gunnar Ryman
omval till 2009
Ledamot
Jan-Erik Lindström
omval till 2009
Ledamot
Thomas Karlsson
omval till 2009
suppleant
suppleant
suppleant

Jan Carlson
Christer Adolfsson
Thomas Johannesson

omval till 2008
omval till 2008
nyval till 2008

§ 15
Christer Hjort valdes av mötet till ordförande under verksamhetsåret 07-08.
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§ 16
Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisor suppleanter.
revisor
Annika Stjernberg
nyval till 2009
revisor suppleant
Leif Lachonius
nyval till 2008
revisor suppleant
Mats Boberg
nyval till 2008
§ 17
Mötet beslöt att ge mandat till ordföranden och kassören att teckna firman var för
sig.
§ 18
Till valberedning för årsmötet 2008 omvaldes Harry Jonsson, Jan Andrén samt
Curt Forsgren.
§ 19
Sekreteraren tar kontakt med justeringsmännen så snart protokollet är klart.
Protokollet kommer att sändas ut till medlemmarna och anslås i postutrymmet i
räddningsstationen samt på färjan.
§ 20
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Christer Hjort
Ordförande för mötet

Gunnar Ryman
Sekreterare för mötet

PROTOKOLLSJUSTERING
Härön den 9/8 2007

Per-Olof Åhman
Justeringsman

Christer Adolfsson
Justeringsman
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FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET 07/08
ordförande
Christer Hjort
vald till årsmöte 2008
sekreterare
Gunnar Ryman
vald till årsmöte 2009
kassör
Jan Erik Lindström
vald till årsmöte 2009
ordinarie medlem
Harry Johansson
vald till årsmöte 2008
ordinarie medlem
Thomas Karlsson
vald till årsmöte 2009
suppleant
Jan Carlson
vald till årsmöte 2008
suppleant
Christer Adolfsson
vald till årsmöte 2008
suppleant
Thomas Johannesson
vald till årsmöte 2008

REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR
VERKSAMHETSÅRET 07/08
revisor
Annika Stjernberg
vald till årsmöte 2009
revisor
Sven Erik Pettersson
vald till årsmöte 2008
revisor suppleant
Mats Boberg
vald till årsmöte 2008
revisor suppleant
Leif Lachonius
vald till årsmöte 2008

VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2008
Harry Jonsson
Jan Andrén
Curt Forsgren
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