Protokoll fört vid årsmöte i Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening,
lördagen den 28 juli 2018 kl. 10.00 i EFS missionshus, Hästholmen

§1 Mötets öppnande och fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
Ordförande Kerstin Blomqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna (ca 25 personer
närvarade).
Mötesdeltagarna ansåg mötet utlyst enligt stadgarna.

§2 Val av ordförande för mötet
Kerstin Blomqvist valdes till ordförande för mötet.

§3 Val av sekreterare för mötet
Kristina Karlsson valdes till sekreterare för mötet.

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Ebbe Westman och Alf Olsson valdes till justerare och rösträknare.

§5 Föredragning av styrelsens årsberättelse
Kerstin Blomqvist föredrog föreningens årsberättelse som redovisades digitalt via videokanon
i ett provförsök för att minska pappersförbrukning. Verksamhetsberättelsen kommer att
finnas tillgänglig på hemsidan.
Ann-Cathrine Öberg föredrog den ekonomiska redovisningen.
Årsmötet beslutade att godkänna årsberättelsen och ekonomisk berättelse och att lägga
dessa till handlingarna.
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§6 Föredragning av revisorns revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsperioden lästes upp. Årsmötet beslutade att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2017-07-01 – 2018-06-31.

§8 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan
Kerstin Blomqvist föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret.
Förslaget visades via videokanon i ett provförsök för att minska pappersförbrukning.
Verksamhetsplanen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

§9 Inkomna motioner och skrivelser
Inga motioner eller skrivelser har inkommit till styrelsen.

§10 Fastställande av avgifter
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad.
Enskild medlem 100 kronor
Ungdomsmedlem, t.om det år man fyller 16 år, 50 kronor

§11 Val av styrelseledamöter och revisorer
Lars Alexandersson föredrog valberedningens förslag. Valberedningen bestod av Linnéa
Joehlson, Peo Holm och Lars Alexanderson sammankallande.
Valberedningens förslag antogs i sin helhet och styrelsens sammansättning blev:
Kerstin Blomqvist, ordförande 2 år
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Anna Olsson, ledamot 2 år
Mats Aronsson, ledamot 2 år
Ledamöter som kvarstår i ytterligare 1 år:
Ann-Cathrin Öberg, kassör
Elsa Joehlson, ledamot
Kristina Karlsson, ledamot

Årsmötets val av revisorer för 1 år:
Nils-Arne Petersson, ordinarie
Ebbe Westman, suppleant

§12 Övriga val framlagda av styrelsen
Inga val framlagda.

§13 Val av valberedning
Årsmötet valde
Lars Alexandersson, sammankallande
Linnea Joehlson
Per-Ola Holm

§14 Övriga frågor
1 Badstegen på ångbåtsbryggan i Korran
En av stegpinnarna i badstegen på badbryggan har givit vika och orsakat en olycka med
skär/rivskador för en person. Lars Österström har med anledning av olyckan tagit en kontakt
med ordförande Kerstin Blomqvist för åtgärd av den nedre delen av stegen som behöver
bytas och för diskussion om ansvarig för badstegen. Vid kontakten har de kommit fram till att
samhällsföreningen betalar för den nya stegdelen och att samtalet om ansvar tas med för
diskussion vid årsmötet.
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Dialog med mötesdeltagarna ger;
·

bryggan är privatägd med flera delägare

·

bryggan ligger inom öns naturreservat

·

Länsstyrelsen har inte något aktivt ansvar över bryggan och intilliggande grillplats utan
ansvarar för utedassen och sopkärlen som är placerade vid Holmasten - Korran

·

Samhällsföreningen i samband med framtagande av öns broschyr inte givits medgivande
av markägarna att markera bryggan/Korran som badplats

·

Bad på egen risk-skyltning föreslås

Ordförande Kerstin Blomqvist konstaterar att frågan om att samhällsföreningen blir ansvarig
över bryggans stege inte utlysts som en beslutspunkt för årsmötet. Ordförande Kerstin
Blomqvist ger Lars Österström uppdraget att sätta upp stegdelen som beställts samt att
samhällsföreningen tillsvidare står som ansvarig för stegen samt att samhällsföreningen står
för kostnaderna för den nya stegdelen.
Lars Alexandersson, ordförande för byalaget och Kerstin Blomqvist, ordförande för
samhällsföreningen, överenskommer om ett framtida möte för att komma fram till en lösning
hur ansvaret för badstegen kan se ut.

2 Dialog om samhällsföreningens jaktkanot
Mötesdeltagarna uttrycker uppskattning för det pågående bygget av jaktkanoten.
Segel har sytts och Bertil Andersson, båtbyggare, har meddelat att båten planeras vara klar år
2020.
Årsmötesdeltagarna ger förslag på skötseldag och seglarskola, att båten läggs i sjön - Alf
Olsson ser över möjlighet till båtplats.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att framföra ett tack och medlemmarnas uppskattning till
Bertil Andersson.
Sjösättningen planeras ske på Varvets Dag år 2020 kl. 12.00.
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3 Placering av släckutrustning
Räddningstjänsten har haft ett möte med Lars Alexandersson och Samhällsföreningen. Ett
avtal från 1999 finns mellan Räddningstjänsten och Samhällsföreningen, ett avtal som nu ska
ses över.
Årsmötet föreslår styrelsen att frågan om avtal med räddningstjänsten och placering av
brandutrustning läggs över till samfällighetsföreningen som har alla fastighetsägare knutna
till sig.
Frågan om placering av brandbil på ön under tiden färjan har driftsuppehåll lyfts, frågan tas
med till Samfällighetsföreningen av Peo Holm.
Idag finns 4 st brandsläckare placerade i gamla pumphuset.

4 Hållbarhetspolicy
Ordförande Kerstin Blomqvist berättar om hur styrelsen idag jobbar för hållbarhetsfrågor
med bl.a artiklar i Flaskposten, material som används vid samhällsföreningens arrangemang,
ex byta från plastmuggar till pappersmuggar. Kerstin Blomqvist lämnar ordet fritt till årsmötet
för input om inriktningen för styrelsens arbete med hållbarhetsfrågor.

Förslag gavs att;






styrelsen arbetar med att påskynda samfällighetsföreningens pågående arbete med
en övergång till eldrift av färjan
Använda eko produkter vid bakning till arrangemang ordnade av föreningen
Se över annonsering med inplastade inbjudningar på ex anslagstavlorna
En artikel om små tips och tricks för hållbarhetstänk i Flaskposten och även på
hemsidan
se hållbarhet ur ett samhällsperspektiv ex. genom att upplåta sitt fritidshus en
sommarvecka till någon i vår kommun som inte har ekonomiska möjligheter att själv
hyra. Peo Holm informerar kort om ett pågående projekt som drivs i annan kommun
och erbjuder att återkomma till styrelsen med information om hur det kan se ut.
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Mötet avslutades, ordförande tackade närvarande medlemmar och önskade en fortsatt fin
sommar.

Årsmötesprotokoll, Årsberättelsen och Verksamhetsplanen kommer att hållas tillgänglig på
hemsidan, årsmötesprotokollet anslås även på öns anslagstavlor.

Vid protokollet:

Kristina Karlsson sekreterare

Kerstin Blomqvist ordförande

Justeras:

Ebbe Westman

Alf Olsson
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