Stämmoprotokoll 16/7 2006
Kapellet
1.
Stämman bekräftades vara behörigen utlyst och dagordningen godkändes.
2.
Lennart Tham valdes till ordförande för mötet.
3.
Annika Öberg valdes till sekreterare för mötet.
4.
Christer Fredriksson och Göran Hall valdes till justeringsmän.
5.
Röstlängden fastställdes.
6.
Bengt Sahlin redovisade för styrelsens och revisorernas berättelse för 2005. Det
underliggande resultatet var tillfredsställande, men det totala resultatet var negativt på grund
av kostnaden för projektering av hamn på 137.000 kr. Föreningen har numera checkkredit på
500.000 kr hos Nordea i Uddevalla, ännu inte utnyttjad.
Revisorerna lämnade revisionsberättelsen, som skickas runt för påseende under mötet och
kommer att anslås.
7.
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2005.
8.
Inga motioner från medlemmar har inkommit under året. Styrelsen framförde ett
förslag om att fortsätta utreda möjligheten för att dra över kabel för digitaltv, bredband mm
till ön. Stämman bifaller.
9.
Ersättningen till styrelsen fastställdes till en middag.
10.
Föreningen har för närvarande ingen långsiktig underhållsplan.
11.
Föreningen avsätter för närvarande inga pengar till underhålls- och
förnyelsefond.
12.
För 2006 fastställdes samma avgifter för Väg, Byggnader och Hamn, och en
ökning på 100 kr för Vatten respektive Avlopp.
13.
Inga förändringar av debiteringslängd för respektive verksamhetsgren.
14.
Stämman beslutade att tidigarelägga utskick av föreningens fakturor med en
månad och senaste dagen för erläggande av föreningsavgifterna fastställdes till siste
september.
15.
Stämman valde Ulrika Francke till styrelseordförande.
16.
Styrelseledamöter valda till 2007: Nils Mårtensson
Åsa Johansson
Annika Öberg
på omval till 2008: Bengt Sahlin
på nyval till 2008: Christer Fredriksson
Ulrika Francke
17.
18.

Suppleanter valda till 2007: Gudrun Tham och Jonas Wilhelmsson.
Revisorer på omval: Peter af Klercker
Stefan Daun
Revisorsuppleant på omval: Fred Wallin
19.
Valberedning på nyval: Göran Hall och Lennart Tham
20.
Inga rapporter från styrelsen.
21.
Övriga frågor.
• Lennart Tham redogjorde för att kyrkogårdsförvaltningen har planer på att bygga en
redskapsbod på 6-8 kvm inne på kyrkogården för att uppfylla arbetsmiljökraven för de

anställda. Lysekils byggnadsnämnd har beviljat. Föreningen har återremitterat ärendet
till byggnadsnämnden för korrekt handläggning inklusive ritningar, byggnadsmaterial
o.dyl. Stämman biföll att styrelsen skall fortsätta driva frågan om att det inte skall
byggas en redskapsbod inne på kyrkogården och istället öppna för en dialog om andra
lösningar.
På mötet diskuterades även möjligheten att föreningen skulle ta över skötseln av
kyrkogården från kyrkogårdsförvaltningen förutsatt att Länsstyrelsen godkänner
föreningen och det skapas en stiftelse avsedd för förvaltning av kyrkogården. Stämman
valde att avvakta med att ta ställning tills frågan om redskapsboden är utredd ytterligare.
•

•

Ordförande tackade de ideella krafter som hjälpt till under året. Däribland Barbro
Ingemarsdotter-Fredriksson som fortsatt ansvara för sophanteringen även efter utträde
ur styrelsen, Iörn Lyre som bla lagt tid på att fixa badstegen i Badviken och Olle
Salomonsson som hämtar och delar ut posten under lågsäsong.
Iörn Lyre redogjorde för det möte han initierat och tillsammans med Lennart Tham
närvarat vid med Stockviks Fiskehamnsförening. Där framkom att det inte är några
större förändringar att vänta vad gäller parkeringsplatser, men däremot båtplatser.
Under hösten kommer ett antal Gåsöbor att sägas upp från sina båtplatser i Stockeviks
hamn för att ge plats åt Stockeviksbor utan egen plats.
Det framfördes önskemål från Stockeviks Fiskehamnsförening på att Gåsöborna ska
respektera att båtplatsen vid kranen endast är en tillfällig tilläggsplats och att bryggan
där inte skall användas för förvaring och virkesupplag. Därtill är inte sopsäckarna i
hamnen avsedda för våra sopor. Ingemar Andersson påtalade vikten av att visa hänsyn
vid båt- och bilkörning genom samhället.

•

Sune Helén framförde önskemål om införskaffande av en bänk som kan ställas på
Lunneviksängen så att locket till dricksvattenbrunnen skall avlastas. Stämman biföll.
• Samfällighetens styrelse fick i uppdrag att tillsammans med styrelsen i Gåsö Vänner
komma överens om vilken förening som ansvarar för badhytter och –stegar hör.
• Frågan om bättre tilläggsplats i Grundsund lyftes. Styrelsen skall utreda möjligheterna
vidare. I samband med det skall möjligheten att Posten lämnar Gåsös post i Stockevik
istället för i Grundsund undersökas.
• På Gåsö Vänners årsstämma framkom önskemål om att ha en kod på hemsidan för att
komma åt protokoll o.dyl, vilket fördes vidare och bifölls även av Samfällighetens
stämma.
• HAMNEN:
Nils Mårtensson redovisade styrelsens hamnrapport. Ramböll har på föreningens uppdrag
genomfört geoteknisk undersökning, detaljprojektering och sammanställt ett
förfrågningsunderlag (uppdelat i delprojekt), som skickats ut till berörda företag. Anbud
skall ha skickats in i mitten av augusti.
Det tekniska förslaget innefattar muddring i yttre delen av hamnen till 2,5 m djup, en
stenbrygga med nedsänkta Molokbehållare (ev med förberedelser för fler i framtiden) för
sophantering i anslutning till Ångbåtsbryggan, trädäck längs insidan av densamma och
vågbrytande pontoner som ersätter Kanalbryggan. Norra bryggan skulle rivas. Detaljer i
det bifogade förslaget kan komma att ändras, men principerna kvarstår. Detta gäller bla
akterfästens utformning, vindskydd eller räcken på pontoner, dragning av el och vatten.

Ingemar Andersson reserverar sig för den tekniska lösningen och placeringen och vinkeln
på de nya bryggorna.
Efter diskussioner under mötet beslutar stämman att låta Norra bryggan stå kvar.
(Användningsområde och underhållsansvar skall klargöras senare.)
Leif Thelanderssons förslag om att utvidga muddringen till att djupa viken hela vägen in
till land med några dm för att få en vattenspegel bifölls av stämman.
Bengt Sahlin redogör för finansieringsförslaget. Delfinansiering via försäljning eller
uthyrning av sjöbodar i hamnen ingår inte efter avslag på förhandsbeskedet som skickades
in i vintras. Frågan drivs dock vidare av styrelsen.
I övrigt skulle hamnprojektets kostnader fördelas mellan Väg (Ångbåtsbryggan) och
Hamn (Kanalbryggan) med 3,7 MKr respektive 2,9 MKr inkl 10% marginal.
Lånfinansieringen motsvaras av 2,9 MKr respektive 2,5 Mkr (räknat på en 4,75% ränta
och 30 års amortering). Förslaget utgår från insatser på sammanlagt 1,2 MKr. Insatserna
skulle inte vara kopplade till fastighet. Därtill skulle vägavgiften och båtplatsavgifterna
höjas. (EU-bidrag kräver att kommunen också bidrar med pengar, vilket inte är aktuellt i
det här fallet.)
Stämman beslutade att styrelsen skall gå vidare med projektet inom en ekonomisk ram på
högst 7 MKr varav föreningen lånar högst 5,4 MKr (med möjlighet att använda
tillgängliga säkerheter). Innan projektet påbörjas skall minst 1,28 MKr i insatser för
båtplatser ha betalats in till föreningen.
22.
23.
24.

Stämmoprotokollet görs tillgängligt i Posthuset inom två veckor.
Avgående styrelseledamöter och ordförande avtackades.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Annika Öberg
Justerat av:

Göran Hall

Christer Fredriksson

Ordförande:

Ulrika Francke

