
Protokoll fört vid ordinarie års-
stämma i Styrsö Fastighetsägare-
förening den 10 april 2016, kl 15:00,

Nya Missionskyrkan, Styrsö

Närvarande:
Se bifogad närvarolista, bilaqa 1

1. Stämman öppnas

Mötet öppnades av Henrik Bergdén. Beslöts att närvarolistan utgör rostlängd.

2. Stadgeenligt utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

3. Godkännande av dagordning

Den för stämman upprättade dagordningen, bilaqa 2 godkändes

4. Val av ordförande och sekreterare

Hans Bergdén utsågs att vara ordförande vid mötet och Lars Melin valdes att
föra dagens protokoll.

5. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs, förutom ordföranden, Britta Allgurén och
Harriet Treby.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse m.m

a) Henrik Bergdén föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
1 januari 2015 - 31 december 2015, bilaqa 3,

b) Rolf Tingström Nilsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret
1 januari 2015 - 31 december 2015,

c) Bo Lindquistföredrog revisionsberättelsen.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for den tid redovisningen
omfattade

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen

9. Val av ordförande

Beslöts att omvälja Henrik Bergdén till ordförande

I 0. Val av styrelseledamöter

Föredrog Björn Hedberg valkommitténs förslag till ny styrelse

Beslöts att välja följande styrelse i enlighet med valkommitténs förslag

Henrik Bergdén (omval, två år)
Lars Melin (omval, två år)
Bertil Pevantus (omval, två år)
Bengt Gabrelii (omval, två år)

Styrelsen fick därmed följande sammansättning

Henrik Bergdén, ordförande, valjämna år
Walter Hermansson, více ordförande, val ojämna år
Rolf Tingström Nilsson, val ojämna år
Lars Melin, sekreterare, valjämna år
Hans Johansson, ledamot, val ojämna år
Bertil Pevantus, ledamot, valjämna år
Bengt Gabrielii, ledamot, valjämna år

11.Val av revisor

Beslöts att omvälja Anna Johansson och Bo Lindquist som revisorer

12.Yal av valkommitté

Beslöts att omvälja Per Gustavií och Björn Hedberg till valkommitté.



13. Beslut om årsavgift

Beslöts att årsavgiften skall utgå med oförändrade 100 kronor/fastighet.

14.Övriga frågor

Bengt Gabrielii redogjorde för Brattenplanen och att kommunen har avsatt
pengar för att verkställa arbete under 201612017. Tänkt arbete omfattar bl a
asfaltering på Brattenplan och effektivisering av ytorna vid Öbergska och även
ytan för nyttotrafiken.

Henrik Bergdén och Bengt Gabrielli informerade om det gjorda arbetet med
renovering av stigen i Arboresskogen och att belysningsarmatur kommer att
uppsättas inom snar närtid.

Henrik Bergdén informerade om Styrsö Samverkan där såväl foreningar som
privatpersoner är engagerade.

Britta Allgurén noterade att gångbanan vid kyrkan används av cyklister vilket
utgör en fara för de som promenerar på gångbanan. Britta efterlyste något
lämpligt hinder för cyklister på gångbanan.

Henrik Bergdén informerade att Hembygdsföreningen framställt önskemål om
bidrag till den kommande renoveringen av taket på Ryggåsstugan med s0 000
kr. Total kostnad för renoveringen har uppskattats till ca 120 000 kronor. Mötet
forklarade sig inte ha någon invändning mot att bevilja ett bidrag.

15.Arsmötet avslutas

Sedan det antecknats att
årsstämman avslutad.

samtliga beslut var enhälliga förklarades



protokollet Justeras

rs Melin Henrik Bergdén

Justeras

Britta Allgurén Harriet Treby

Efter årsstämman höll Frank Engelbrektsson ett mycket uppskattat historiskt
föred rag om renhå llningsverksa m heten på Styrsö.
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Styrsö Fastighetsägarefören ing
Box 31
43O U STYRSÖ

Plab:

Föredragningslista

Tid

Ordina rie fü renin gssam manträde med Styrsö Fastigh etsäga refìirening

Sõndagen den 10:e april 2016, klockan 15.00
Nya Missionstryrkan Sq/rsö Tången vä9 7l

I Sammanträdet öppnas.

2 Stadgeenligtutlysande

3 Val av ordftirande och sekreterare
f,ör mötet.

4 Godkännande av dagordning

5 Val av två justeringsmän,
rösträknare

6 Föredragning och godkännande av:
a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisionsberåittelse

7 Fastställande av resultat och
balansräknÍng

I Frågan om ânsvarsfrihet fìir
styrelsen

9 Val av ordftirande20l6

10 VaI av styrelseledamöter

1l Val av revisorer

12 Yal av valkommitté

13 Beslut om årsavgift

14 Arbetet med Brattenplanen

15 Arbetet med Arboresstigen

16 Styrsö i Samverkan

17 Ovriga frågor

18 Årsmötet avslutas

Styrsö 2016-04-70



Styrsö Fastig hetsägareföreni ng
Box 31
430 84 STYRSÖ

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen ha¡ under perioden mellan ftireningssammantråidena varit;
Ordftirande Henrík Bergdén
Vice ordftirande rùValter Hermansson
Sekreterare Lars Melin
Kassafdrvaltare Rolf Nilsson
Ledamot Bengf Gabrielii
Ledamot Hans Johansson
Ledamot Bertil pevantus

Revisorer har varit Anna Johansson och Bo Lindquist.
Valberedningen har bestatt av Per Gustavii och Björn Hedberg

Styrelsen har, sedan ftiregående ftireningssammanträde, hållit 5 protokollftirda möten samt I
arbetsmöte.

Styrsö Fastighetsägarefärening har under året bland annat:

o Fortsatt dialog med Park o. Natur och Trafïkkontoret i Göteborg angående
Brattenplanen. Syftet åir att ft)rbåittra och lorsköna Styrsö Bratten. larkeringar ftir
golfbilar, mopeder, arbetsfordon och cyklar iordningssuitls. Bygga fler toaletter m.m.
Hittills har cykelparkeringen åtgåirdats med utrymmê även ftiiflakmopeder samt en
handicapparkering måirkts ut vid bryggan. Har åiven hafr kont¿kt med^Styrsobolaget
ang' godsterminalen på Bratten. Pengar fran kommunen till ombyggnad-av Styrsé
Bratten är avsatta åß 2017.

o Tillsammans med en rad olika föreningar på Styrsö har Fastighetsägarefüreningen
startat SiS. Styrsö i samverkan. I det forumet kan vi mötas och diskutera olika problem
på ön, framftirallt gentemot myndigheter i Göteborg. Bl.a har vi deltagit i TpÚSS,
parkering på Saltholmen och skärgårdstrafiken. Deltagit i en dialog om skolornapâ
Styrsö.

' Ordfürande i Fastighetsligareftireningen fu kontaktperson med en representant på
Stadsdelsforvaltningen i Våistra Göteborg.

o Möte med Försvarsmakten gåillande skjut- och marinövningar i var skåirgård.o Bedrivit uthyrning av byggställningar och diverse verktyg och maskinertill
ftirmånliga medlemspriser.

o Låtit SEB ftirvalta färeningens kapital. Förenings ekonomi visas i en separat
redovisning.

o Försett Styrsö Tången med belysning. P.g.a. tidigare sabotage på Bratten har ingen
julgran satts upp där.

o Planerat och färdigstiillt tillsammans med fdreningen Arbores och Stigfinnama
"Arboresstigen". Bidragit med fìnansiering till stigen med ca.l00 000 kr.o Sedvanlig uppdatering av medlemsregistret. Medlemsantalet lir nu 387st.

Styrsö den 2016-04-10 Henrik Bergdén Ordftirande


