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Gåsö Samfällighetsförening

Protokoll

717903-4512

2011-07-17

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Gåsö Samfällighetsförening.
Plats: Gåsö Kapell, Gåsö, Lysekil
Tid: Söndagen den 17 juli 2011 kl 11.00
Närvarande: Enligt särskild förteckning.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Eva Schelin förklarade stämman för öppnad och hälsade de
närvarande välkomna.

2. Val av mötesordförande och
sekreterare

Stämman utsåg Ulf Tengroth till ordförande, att leda dagens förhandlingar och till
sekreterare att föra dagens protokoll utsågs Anna Daun.

3. Val av justeringspersoner

Stämman utsåg Ulrika Francke och Barbro Ingemarsdotter Fredriksson att jämte
ordföranden justera dagens protokoll

4. Stämmans behöriga utlysande

Stämman beslutade att den var behörigen utlyst.

5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att upprätta röstlängd i enlighet med närvaroförteckningen och att
justera den i samband med en eventuell omröstning.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med bilaga 1.

7. Årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs och Stämman beslutade att med godkännande lägga
densamma till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2010 föredrogs och lades till
handlingarna . (bilaga 2)

9. Fastställande av balans- och
resultaträkning

Stämman beslutade att godkänna och fastställa balans- och resultaträkningen för
verksamhetsåret 2010.
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10. Beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för
verksamheten under 2010.

11. Fastställande av taxor

Styrelsens förslag till taxor för 2012 (bilaga 3) föredrogs. Stämman beslutade att
fastställa styrelsens förslag.

12. Förslag från styrelsen

Förslag från styrelsen föredrogs av Henrik Zetterquist (bilaga 4 och 5) Stämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag .

13. Fastställande av budget för
2012

Styrelsens förslag till budget för 2012 (bilaga 6) föredrogs. Stämman beslutade att
fastställa styrelsens förslag.

14. Val av styrelse

Ledamöterna Eva Schelin (ordförande) och Lars Mürbeck valdes vid 2010 års
årsstämma för två år.
Omval av ordinarie ledamoten Henrik Zetterquist för två år till 2013.
Omval av tidigare suppleanterna Anne Tengroth och Jonas Wilhelmsson till ordinarie
ledamöter för perioden 2012 till 2013.
Nyval av ordinarie ledamoten Ann-Britt Haglund för perioden 2012 till 2013.
Nyval av suppleanter Kerstin Ingemarsdotter- Lindblad och Karl Junback

15. Val av revisorer

Stämman godkände omval Peter Af Klercker och Stefan Daun till revisorer för 2012.

16 . Val av valberedning

Stämman godkände omval av Lennart Tham och Ulrika Francke till valberedning för
2012 .

17. Svar på tidigare motioner

Styrelsen redogjorde för arbeten som gjorts och kommer att göras i enlighet med
underhållsplanen från förra årets motion. Styrelsen tackar samtidigt för motionen
och önskar fler i framtiden.
Styrelsens förslag till va-avgifter (bilaga 7) föredrogs. Stämman beslutade att fastställa
styrelsens förslag.

18. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor

Ordförande önskar nytillkomna familjer på Gåsö välkomna till föreningen.
Eva redovisar en skrivelse till styrelsen från familjen Ramberg, där de erbjuder sig att
upp till en viss kostnad betala upprustning av bastun i Vaboa. Lennart Tham är
vidtalad att utföra arbetet. Stämman godkänner förslaget och tackar familjen
Ramberg. Samfällighetsföreningen är ansvarig för byggnaden och stämman föreslår
att Gåsö Vänner står för driften.
Barbro Ingemarsdotter påtalade vikten av att golvet i brandboden hålls fritt, så att
kärran lätt kan köras ut vid tillbud. Frivilliga önskas för borttagande av prylar.
Armaturer som förvaras här bör placeras på hyllor och inte på golvet.
Barbro påtalar också vikten av att hålla öns stigar rena från växtlighet. Förslag är att ta
med sig en sekatör och klippa bort grenar mm längs vägen.
Barbro önskar att aktuella bygglov skall finnas tillgängliga. Stämman ger styrelsen i
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uppdrag att ta fram ett åskådligt förslag.
Göran Cullberg har skänkt en defillibrator till ön som placeras i brandboden. Den
håller enl anvisningar i 5 år. Kurs kommer att hållas. Göran ordnar med batteribyte tills
vidare, men vill gärna ha ytterligare en ansvarig.
Ulf Tengroth undrar om man kan göra fel, men Göran menar att apparaten endast kan
utlösa stötar då hjärtfunktionen kräver så. Stämman tackar Göran för gåvan.
Ulrika Francke berättar att Gunnar Jakobsson förutom arvet till föreningen även
lämnat delar av en myntsamlig. Den finns hos Ulrika, och styrelsens förslag är att den
lämnas till Gåsö-auktionen den 23 juli.
Stämman beslutar att godkänna förslaget.
Arne Flodin önskar 4st frivilliga att ta bort de 2 elstolparna som ligger på
ångbåtsbryggan. Kåre, Magnus, David och Ola anmäler sig.
Ted Wallin påtalar att badräcket i Lunnevik ligger och måste monteras på plats.
Lars Mürbeck talar om problemen med postgången. Alla måste uppmärksamma att
facknummer ändras till husnummer. Detta för att utryckningsfordon lättare skall hitta
till rätt adress vid utryckning.
Karta finns uppsatt på kapellets dörr och en lista där man kan fylla i och eventuellt
rätta adress och telefonnummer. Adressregistret finns sedan på hemsidan under
Samfälligheten, där man också kan gå in och ändra eller lägga till adresser.
Ulf Tengroth talar om vikten av samarbete föreningarna emellan. Stämman önskar att
samarbetsformer tas fram gemensamt av föreningarna.
Tomas Åslund visar på att årets vitvaru-container är halvfull och grovsopcontainrarna
alltid är överfulla. Han föreslår att vi dubblar antalet grovsopcontainrar. Barbro
föreslår att mötet godkänner 2-3st grovsopscontainrar per år och att styrelsen
bestämmer hur många och när de skall finnas. Stämman bifaller förslaget.
Lennart Tham redovisar förslag (bilaga 8 ) för underhåll av klockstapeln, kyrkogården
och gravarna.
Kapellet behöver underhållas, åtgärdas enligt underhållsplanen. Stämman förordar
detta och även att klockstapeln restaureras.
Lennart redogör för tankar om gravarnas underhåll. Sven Sahlin och Lennart Tham
åtar sig att undersöka intresse från föreningens fastigheter att sköta underhållet av
gravar som ej har kvar släkter på ön. Stämman godkänner förslaget.
Kerstin Ingemarsdotter understryker att ett åtagande måste vara långsiktigt och att
ingen exploatering får ske av gravarna.
Stämman beslutar att kyrkogården ligger på öns ansvar förutom
kyrkogårdsförvaltningens och att styrelsen tar detta på sitt ansvar.
Lennart berömmer de fastigheter som gjort i ordning stensättningar i Gåsö City.
20. Meddelande av tid och plats
där stämmoprotokoll hålls
tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet från stämman kommer att anslås på föreningens
anslagstavla senast söndagen den 31 juli 2011 och kommer också att hållas tillgängligt
på hemsidan www.gaso.nu.
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21 . Avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.

Gåsö den 17 juli 2011

Vid Protokollet

Anna Daun
Stämmosekreterare

Justeras:

Ulf Tengroth

Ulrika Francke

Barbro Ingemarsdotter Fredriksson

Stämmoordförande

Justeringsman

Justeringsman
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Gåsö Samfällighetsförening Dagordning vid årsstämma 17 juli 2011
Bilaga 1 till protokoll 2011-07-17
1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare

Val av justeringspersoner
4. Stämmans behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balans och resultaträkning
10. Beviljande av ansvarsfrihet
11. Fastställande av taxor
3.

12. Förslag från styrelsen

13.Fastställande av budget för 2012
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av val av valberedning

17. Svar på tidigare motioner
18. Inkomna motioner
19. Övriga frågor
20. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
21. Avslutande
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 3 till protokoll 2011-07-17

Styrelsens förslag för 2012 – taxor.
Gåsö Samfällighetsförening
Årsstämma 2011
Förslag från styrelsen.
Fastställande av taxor 2012
Samfällighetens ekonomi är indelad i ett antal resultatenheter. Syftet med indelning är att varje del av
verksamheten ska bära sina egna kostnader. Det innebär t ex att den som inte har kommult vatten inte heller
ska behöva betala för kommunalt vatten.
Verksamheten och kostnaderna är inte statiska eller helt förutsägbara. Det gör att varje resultatenhet varje år
inte ger nollresultat. Ena året sker en större investering inom ett område, ett annat år inom ett annat område.
Den grundläggande pincipen är dock att varje resultatenhet på en längre sikt ska bära sina egna kostnader.
När det gäller avgifterna för hamnen höjdes de förra året med 5 %, den första höjningen hittills. Vi ser att
hamnen dras med ett större underhållsbehov än vad som tidigare budgeterats för och flaggar för att vi troligen
kommer att höja avgifterna för 2013. Men ingen höjning planseras för 2012.
Vidare måste planerat underhåll inom byggnader (post- och brandbod, kiosk- och arkivbod, traktorbod ängarna
samt kapell inkl klockstapel) finansieras med en något höjd avgift inom resultatenhet byggnader. Vad gäller
klockstapel finns möjligheter att finansiera med medel från Ingeborg och Gunnar Jakobssons minnesfond och
eventuell Skaftö församling.
Styrelsens förlag på avgifter för 2012:
2011 2012
Vatten
Avlopp

2400 2400
2400 2400

Väg

1000 1000

Båtplatser
A+
A
B
C

4950
2950
1850
1200

Byggnader 400

4950
2950
1850
1200
600

Styrelsen för Gåsö Samfällighetsföreningen
8 juli 2011.
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 4 till protokoll 2011-07-17

Styrelsens förslag för 2012 –överföring av medel.
Gåsö Samfällighetsförening
Årsstämma 2011
Förslag från styrelsen.

Överföring av medel från Arvsfonden för lösande av lån som togs vid förvärvet av kapellet.
I samband med förvärvet av kapellet tidigt 1990-tal, tog föreningen ett lån om ca 250 000 kronor för att
finansiera återköpet.
Även om lånet togs inom föreningen, kvarstår lånet.
Ingeborg och Gunnar Jakobsson minnesfond medger, enligt §2 att ”Kapitalet får användas för amortering av
skulder och betalning av räntor som uppkommit i samband med Samfällighetens förvärv av Gåsö kapell”.
Styrelsens förlag :
att använda Minnesfondens kapital (idag ca 590 000 kronor) till att amortera den skuld (252 888 kronor) som
uppkom i samband med förvärvet av kapellet.
Styrelsen för Gåsö Samfällighetsföreningen
2 juli 2011.
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 5 till protokoll 2011-07-17

Styrelsens förslag för 2012 –indelning av resultatenheter.

Gåsö Samfällighetsförening
Årsstämma 2011
Förslag från styrelsen.

Ändring av indelning av resultatenheter
Gåsö Samfällighetsförening har delat upp sin ekonomi i olika resultatenheter. Syftet är att i största möjliga mån
låta de olika delarna bära sin egen kostnad.
I dag har samfällighetsföreningen en resultatenhet för öarna.
Denna resultaenhet har inte haft någon verksamhet de senaste fyra åren. Och verksamheten innan desss har
varit av mycket blygsam karaktär och har till största del handlat om advokatkostnader i samband med
diskussioner om ägande av öar.
Styrelsens förslag är att denna arsultatenhet tas bort för att på så sätt förenkla administrationen.

Styrelsens förslag:
Att årsstämman uppdrar åt styrelsen att ta bort resultatenheten för Öar och att eventuell verksamhet i
framtiden knuten till öar läggs på resultatenhet Byggnader/mark.

Styrelsen för Gåsö Samfällighetsföreningen
2 juli 2011.
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 6 till protokoll 2011-07-17

Styrelsens förslag för 2012 –budget 2012.

GÅSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Uppdelad på resp enhet
Totalt
Intäkter
Bidrag och donationer
Avgifter och övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Underhåll anläggningar
El och VA-avgifter
Övriga kostnader och inköp
Löner och avgifter
Ekonomisk förvaltning inkl räntor
Administration
Summa kostnader
Resultat före finansiella intäkter
och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Amorteringar/Avskrivningar
Bankkostnader, ränteutg
0
Resultat ink avskrivningar
Årets resultat
Förslag till debitering
Avlopp
Förbrukningavg
C
Inkl moms

VA

VÄG

HAMN

BYGGNAD

ÖAR

650
652

2
374
374

111
111

109
109

2
56
58

0
0

-153
-315
-11
-11
-36
-21
-547
106

-31
-289
-3
-3
-14
-8
-348
26

-59
-16
-2
-4
-7
-5
-93
19

-17
-2
-3
-4
-10
-6
-42
67

-46
-8
-3
0
-5
-2
-64
-7

0
0
0
0
0
0
0
0

2
-104
-4

0

0

2

0
-86
-7

0
0
0

-14
-14
600
2950
1850

0
0
0

0
0
Vatten

-18
1

0
1

1

10
20
-16
10
20
-16
2400 1200 AA
4950
2400
A
0
B
1200
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 7 till protokoll 2011-07-17

Styrelsens förslag för 2012 –va-avgifter 2012.

Vatten- och avloppsnät på Gåsö.
Vattnet kom till Gåsö 1985-07-22. Kl. 23,00 påbörjades utläggningen av slangen. 85-07-23
Kl. 04,00 förtöjs slangutläggningspråmen vid ångbåtsbryggan. Kl. 08.00 dags för arbetsdag 2.
koppling av vattnet i Stockevik. Vattnet släpptes på till Gåsö.
Avloppet kom till Gåsö 1990-08-30
Anslutningsavgifter:
Anslutningsavgifter Vatten: 60% av BB Basbelopp 1/1 -85: 21,800
Avlopp: 40% av BB Basbelopp 1/1 -90: 29,700
Beslutades att nya anslutningar skall erlägga anslutningsavgift med 60% av Basbeloppet
1 januari anslutningsåret, vad gäller vatten. För avloppsanslutning är det 40% av Basbeloppet 1 januari
anslutningsåret. Tillsamman 1 Basbelopp.
Rev 10-10-25:
Beslut av samfällighetens styrelse betr årliga avgifter för hushållsenheter på:
Hushåll med fler än en ”hushållsenhet” (t.ex. sjöbod eller gäststuga som tillhör ett visst hus) ska
bedömas. Beslut togs om att anslutningsavgiften ska vara enhetlig oavsett antal ”hushållsenheter”,
men att en halv årsavgift ska tas ut för varje extra hushållsenhet hänförlig till en medlem.
Ansvarsfördelning avlopps- och vattenledningsnät.
Avloppsnät:
Samfälligheten ansvarar för de delar av avloppsnätet och pumpstationer som listas nedan.
För övriga avloppsledningar, pumpar och tuggers som ansluter till samfällighetens nät ansvarar de som
nyttjar dessa, enskilda hushåll eller i grupp med andra hushåll.
Samfällighetens delar av nätet: Pumpstationen vid Kanalbryggan inklusive avloppsledningen över till
fastlandet.
Pumpstationen i Tullen inklusive ledningen till pumpstationen vid Kanalbryggan.
Huvudledningen från pumpstationen vid Kanalbryggan bort mot Gråfålevat.
Huvudledningen in i byn så långt självfallsledningen sträcker sig.
Vattenledningsnätet:
Samfälligheten ansvarar för de delar av vattenledningsnätet fram till respektive hushålls
avstängningskran som skall finnas utanför byggnaden.
Respektive husägare eller hushåll skall ansvara för att vattnet är avstängt under
vinteravstängningsperioden.
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Gåsö Samhällighetsförening
Bilaga 8 till protokoll 2011-07-17

Lennart Thams förslag till styrelsen för 2012 –Klockstapel mm.
Angående Gunnars Jakobssons donation till Gåsö Kapell,
klockstapeln vid kyrkogården och gravskötsel
Klockstapeln vid kyrkogården är i behov av en reparation enligt följande:
En del av fiskfjällsklädseln behöver bytas
Hela klockstapeln målas (falu rödfärg)
Renovering av en kopparluckorna
Renovering av gångjärn och lås
Kyrkogårdsförvaltningen meddelade mig för ett par år sedan att man hade för avsikt att riva
klockstapeln på grund av kostnadsskäl för underhåll. Jag och dåvarande styrelse för
Samfällighetsföreningen motsatte oss detta. Föreningen och kyrkogårdsförvaltningen kom då överens
om att framtida utgifter skulle fördelas så att kyrkogårdsförvaltningen skulle stå för materialkostnader
och Samfällighetsföreningen för arbetskostnader
Jag har under våren undersökt om det på något sätt går att få någon form av ekonomiskt bidrag från
Göteborgs stift för en reparation. Vid samtal med stiftsantikvarie Matilda Dahlquist framkom det att så
är fallet. Hon var för övrigt väl bekant med vår kyrkogård, som hon ansåg ha ett näst intill unikt läge.
Dock måste en ansökan om ekonomiskt bidrag från stiftet gå via kyrkonämnden i Lysekil.
Ett eventuellt stiftsbidrag måste vara inlämnat före den 30 oktober 2011, det behandlas och godkänns
under september 2012 och betalas ut till kyrkonämnden under 2013 som då skulle tillföra
Samfällighetsföreningen detta bidrag. Omfattningen av ett bidrag ligger i ett spann mellan 20 till 50
procent av den totala kostnaden
Om föreningen är intresserad av att söka ett stiftsbidrag, måste vi ha en kostnadskalkyl färdig till början av september.
Vad avser Gunnar Jakobssons testamente var jag och Gudrun närvarande vid förrättningen i Uddevalla
som representanter för Samfällighetsföreningen. Eftersom donationen var ställd till Gåsö kapell, frågade
jag om även klockstaplarna kunde räknas in i begreppet Gåsö kapell, vilket de kunde. Det skulle dock
vara bra om man kunde få ett förtydligande av testamentes- och donationsansvarige. Detta kan jag åta
mig.
Angående de gravar som idag inte har någon skötsel, företrädesvis på gamla kyrkogården, har jag
listorna på de gravar utan skötsel. Jag och Sven Sahlin kommer
under sommaren att presentera någon form av tillvägagångssätt hur dessa gravar och gravrättsbevis kan
övertas av intresserade samt, i samarbete med kyrkogårds-förvaltningen, regler för vad man får och inte
för göra med gravarna. Till exempel får man inte, som nu någon har gjort, fyllt i gravstenstexten med
någon form av turkosa nagellack!!!
Det vore nog bra om styrelsen får olika typer av frågor rörande kyrkogården, kunde hänvisa
frågeställaren till mig, så slipper både styrelsen och jag onödigt runt-om-kring-prat
Lennart

