
Protokoll fört vid ordinarie
föreningssammanträde i Styrsö
Fastighetsägareförening den
9 april 2A17, kl 14:00, Styrsö
Missionskyrkan, Styrsö

Närvarande:
Se bifogad närvarolista, bilaqa 1

1. Stämman öppnas

Mötet öppnades av Henrik Bergdön. Beslöts att närvarolistan utgör rösflängd.

2. Stadgeenligt utlysande

Förklarades föreningssammanträdet vara i behörig ordning uflyst.

3. Godkännande av dagordning

Den for stämman upprättade dagordningen, bilaqa 2 godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare

Henrik Bergd6n utsågs att vara ordförande vid mötet och Lars Melin valdes att
föra dagens protokoll.

5. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs, förutom ordföranden, Jan-Olof Johansson och
Rolf Törnqvist.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse m.m.

a) Henrik Bergd6n föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
1 januari 2016 - 31 december 2016, bilaqa 3,

b) Rolf Tingstrom Nilsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret
1 januari 2016 - 31 december 2016,

c) Bo Lindquistföredrog revisionsberättelsen.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid redovisningen

omfattade.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen.

9. Val av ordförande

Beslöts att omvälja Henrik Bergdön till ordförande.

1 0.Val av styrelseledamöter

Föredrog Björn Hedberg valkommittöns förslag till ny styrelse.

Beslöts att välja följande styrelse i enlighet med valkommitt6ns förslag.

Walter Hermansson (omval, två år)

Rolf Tingström Nilsson (omval, två år)

Hans Johansson (omval, två år)

Styrelsen fick därmed folja nde sammansättn i n g.

Henrik Bergdön, ordförande, valjämna år
Walter Hermansson, vice ordforande, val ojämna år

Rolf Tingstrom 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.Val av valkommitt6

Beslöts att omvälja Björn Hedberg till ledamot av valkommitt6n samt
uppdrogs åt styrelsen aft utse ytterligare en ledamot.

13.Beslut om årsavgift

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

14.övriga frågor

Uppdrogs åt styrelsen att tillse att det vid nästa föreningssammanträde finns
årsredovisningar upptryckta som motsvarar årets deltagande vid årsmötet.

Bengt Gabrielii informerade om Brattenplanen och att arbetet med parkerings-
utrymmet kommer att påbörjas när bryggarbetet är färdigställt.

Diskuterades belysning på Aöoresstigen. Henrik Bergden och Rolf Tingström
Nilsson informerade att Styrsö Fastighetsägareförening bidragit med
kostnader för en konsults utredning för detta arbete. Utredningen fann att det
behövs ca 20-30 lampor. Kostnaden för installation av dessa har i sin helhet
bedömts till omkring 500 000 kr. Det noterades att viss del av Arboresstigen är
forberedd med ledigt ledningsror for eldragning och att Arbores har fort en
dialog med olika parter inom kommunen angående belysningen och vem som
ska svara för arbetet och kostnaden. Aöores, som inte har ekonomiska
resurser för att bekosta belysningen, har vidare varit i kontakt med länsstyrel-
sen för att söka bidrag. Sammantaget är finansieringen inte klar. Arsstämman
ansåg att Styrsö Fastighetsägareforening skulle kunna lämna visst bidrag om
detta skulle krävas.

lnformerades om SIS (Styrsö i Samverkan) och att det föreligger en god dialog
mellan alla föreningar på ön i denna sammanslutning.

Framfördes ett stort tack från Hembygdsföreningen för det bidrag föreningen
erhöll föna året om 50.0000 kr för att renovera skorstenen m m på
Ryggåsstugan.

Diskuterades frågan om återställande av vägar efter arbetet med att nedlägga
fiber på ön. lnformerade Bertil Pevantus att detta är fiberentreprenörens
åtagande och att återställande kommer att ske efter att allt aöete är klart på
ön. Vägföreningen bevakar frågan.



1 5. Föreni ngssammanträdet avslutas

Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades
föreningssammanträdet avslutat.

Vid protokollet
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Henrik Bergden ,'Lars Melin

Efter föreningssammanträdet höll Bertil Pevantus en uppskattad presentation om
Styrsö-bolagets vision om utueckling av färjetrafiken och kommande planer. Här-
efter höll Jan Kaaling ett lika uppskattad presentation om arbetet inom SSIS
(Södra Skärgården i Samverkan) och bl.a. om parkeringsfrågan i Saltholmen uti-
från bl.a. ett bygglovsperspektiv och det behov av parkeringsplatser som finns vid
nybyggnation samt frågor om den pendlingstid som föreligger för de som bor på
Styrsö och södra skärgården iforhållande till övriga kommunmedborgare. Jan in-
formerade vidare att parkeringstillståndet det under sommaren fiuni, juli och au-
gusti) även kommer aft omfatta parkering på Grefabs 51 platser på lnre Hamnen
på Saltholmen.
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