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Årsmötesprotokoll 20070324
Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: ca 35 medlemmar.
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2. Val av funktionärer för årsmötet.
a) Ordförande.
Mötet valde föreningens ordförande Jan Kjellberg till mötesordförande.
b) Val av sekreterare.
Mötet valde föreningens sekreterare Magnus Lundén till sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Anders Christensson och Olof Genell.
§3. Godkännande av kallelsen.
Mötet godkände kallelsen till mötet.
§4. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Ordförande Jan Kjellberg föredrog den med kallelsen bifogade verksamhetsberättelsen.
Den ekonomiska redogörelsen gicks igenom av avgående kassören Solveig Andersson.
§6. Revisorernas berättelse.
Jonas Hellström läste upp revisorernas berättelse som föreslog att ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§8. Val av ordförande för 1år.
Valberedningen förslog omval för Jan Kjellberg och mötet valde honom för ytterligare
1år som ordförande.
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§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Mötet valde enligt valberedningens förslag omval 2 år för Jan Landén, Magnus Lundén
och Lennart Öberg
§9b. Tillägsval av Kassör 1år.
Mötet valde enligt valberedningens föreslag Astrid Börjesson som ny ledamot i
styrelsen.
§9c. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jonas Hellström som ordinarie revisor, och Reidun
Larsson som suppleant. Mötet valde båda för 2år.

Styrelse för 2007

Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Magnus Lundén (omval 2år)
Astrid Börjesson (nyval 1år)
Anna-Lena Albinsson
Jan Landén (omval 2år)
Anders Sihlbom
Lennart Öberg (omval 2år)

§10. Beslut om firmatecknare för föreningen.
Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
§11. Styrelsens förslag om uttaxering med 80 kr/andelstal.
Mötet godkände förslaget om oförändrad uttaxeringsnivå för 2007.
§12. Styrelsens förslag till utbyggnad av västra delen på Hallsviksängen.
Ordförande redogjorde för förslaget som innebär att den sista delen av denna väg blir
färdigställd. I första skedet grusas vägen och asfalteras sen när den satt sig. Mötet
godkände förslaget.
§13. Styrelsens förslag till vägreparationer.
Ordförande redogjorde för vilka vägsträckor som bör finnas med i årets reparationer.
Mötet godkände förslaget.
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§14. Styrelsens förslag att utreda möjligheten till en förändring av ”Vikings”backe.
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över ”Vikings”-backe, och kalla till ett
nytt möte om ca ett halvår där beslut om åtgärd kan tas.
Synpunkter till styrelsen att ta med sig i arbetet:
• Stark oro framfördes för att det gamla staketet när som helst ger med sig. Det måste
åtgärdas omgående.
• Vägsträckans allmänna kondition ifrågasattes. Dvs att den kan ge med sig vid tung
belastning.
• Minska transporterna på ön. Styrsöbolagets färja skall alltid lasta av vid närmaste
färjeläge.
• Har vi för stora fordon på ön?
• Att sätta upp en ny spegel är inte tillräckligt. Den försvinner igen.
• Undersök om Styrsöbolaget kan köra fler turer till Tången.
• Undersök en alternativ sträckning av vägen.
• Viktigt att öppna vägen för att avlasta vägen genom byn som idag får alla tyngre
transporter.
§15. Arvode till styrelse och revisorer.
Mötet beslutade att stödja styrelsens förslag om oförändrade arvoderingsnivåer 2007.
§16.Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Mötet godkände förslaget.
§17.Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och
Olof Johansson.
§16. Övriga frågor.
• Slamtransporterna:
Ordförande redogjorde för styrelsens pågående arbete med att få VA-verket att upphöra
med slamtransporterna. Ordförande läste upp den skrivelse styrelsen skickat till
miljöförvaltningen inför deras möte 28/3-07 med VA-verket för att förändra hanteringen.
Mötet bekräftade styrelsens uppfattning att slamtransporterna snarast måste upphöra
och förslag lades att uppmana VA-verket att under tiden låta slammet transporteras på
sjön.
• Trafiken:
Uppfattningen att det är för många och för stora bilar framfördes. Hårdare styrning från
styrelsen vid tillståndsgivningen efterlystes. Önskan att styrelsen upplyser Styrsöbolaget
om våra förutsättningar för trafik.
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Många klagomål på trimmade mopeder. Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med
polisen för att peka på behoven av övervakning och kontroll.
Medlemmar påminde om allas ansvar att agera som samhällsmedborgare för att
förändra attityder i trafiken.
• Vägbelysningen:
Är förvaltningens ansvar.
§17. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Styrsö 2007-03-25

Jan Kjellberg
Mötesordförande

Magnus Lundén
Mötessekreterare

Justeras:

Anders Christensson

Olof Genell

