Gåsö Samfällighetsförening
717903-4512

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
Plats: Gåsö Kapell, Gåsö, Lysekil
Tid: 12 juli 2015 klockan 11:00
Närvarande: enligt säskild förteckning
0.

Stämmans öppnande – Styrelsens ordförande Jonas Wilhelmsson förklarade stämman öppnad och
hälsade deltagarna välkomna.

1.

Val av mötesordförande och sekreterare - Ulrika Francke valdes till mötesordförande att leda dagens
förhandlingar och Malin Rosengren till sekreterare att föra protokoll.

2.

Val av justeringspersoner - Lotta Rosengren och Ola Elmqvist valdes att justera dagens protokoll.

3.

Stämmans behöriga utlysande - Kallelse till stämman uppsatt på anslagstavlan och webben 24 juni.
Stadgarna stipulerar att kallelsen skall göras senast 10 dagar innan stämman.

4.

Fastställande av röstlängd - Namnlista cirkulerades bland möterdeltagarna och får utgöra röstlägnd om så
skulle kruavas. Namnlista bifogas detta protokoll.

5.

Godkännande av dagordning - dagordningen godkändes.

6.

Årsredovisning: Verksamhet och Ekonomi - Jonas Wilhelmsson gick igenom verksamhetsberättelse för
2014 (se “Verksamhesberättelse 2014-2015”: särskild bilaga).

Elva styrelsemöten har genomförts under året.

Mötesdeltagarna fick frågan om hur mycket de använder bron i badviken. Ingen anmälde sig sakna bron
väsentligt och därför nedprioriterar styrelsen renovering eller nybyggnation av densamma.

Ett färdigt gåvobevis för gåvor till Gunnar Jacobssons Minnesfonden blir klar under hösten.

Jonas berättade om Rambos planer att inte placera sopcontainer på Gåsö till nästa säsong utan hänvisa
gåsöborna till källsortering i Stockevik från sommaren 2016. Jonas berättade också om kompostplatser på
Gåsö som ett sätt att låta organsikt avfall stanna på ön.

Styrelsen tar på sig att kontakta Kornöborna för att se om de har några smarta lösningar att inspireras av.

Nästa år bör styrelsen se över avtalet kring vågkraft projektet som gått från forskningsprojekt till komersiell drift.

Efter verksamhetsberättelsen gick Henrik Zetterqvist igenom räkenskaperna för året 2014.

Resultat- och balansräkningar var distribuerade till samtliga stämmodeltagare samt finns tillgängliga för
nedladdning på Gåsö hemsida.

Gåsö Samfällighesförening har en självbärande ekonomi.

VA intäkter – 72 % av avgiften går till kommunen. Restrerande används till underhåll.

Väg – Konstnader och utgifter balanserar varandra

Byggnader – Underhållskostnaderna kommer ifrån Gunnar Jacobssons minnesfond

Hamn - Kostnader och utgifter balanserar varandra

Ett tryckfel uppmärksammades i Förvaltningsberättelsens flerårsöversikt. Henrik korrigerar detta.

7.

Revisionsberättelse - Revisionsberättelsen läste upp och godkändes.

8.

Fastställande av balans och resultaträkning - Balans och resultaträkningen för 2014 faställdes.

9.

Beviljande av ansvarsfrihet – Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Förslag från styrelsen - I arbetet med att förbättra underhållet av hamnen behövs extra hjälp. Anmäl dig till
Jonas Wilhelmsson om du kan hjälpa till. Ulf Rosengren har redan signat upp.

11. Fastställande av taxor - Styrelsen föreslag om oförändrade taxor godkändes.

12. Fastställande av budget för 2016 – Henrik budgeterar för ett nollläge.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter – Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter skall
vara oförändrat dvs 6 ordinarie och två suppleanter. Beslut enligt förslag.

14. Val av styrelse – Jonas Wilhemsson valdes om som styrelseordförande på ett år. Omval på två år för Ann-Britt
Haglund och Henrik Zetterqvist. De två suppleanterna är Anne Tengroth och Michael Francke. Avgår gör Carl
Junback och Kerstin Ingmarsdotter Lindblad. Nyinvalda är Maria Iversen och Michael Francke.

15.

Val av revisorer – Valberedningens förslag Stefan Daun och Torsten Johansson godkändes.

16. Val av valberedning – Nuvarande valberedning består av Ulrika Franke och Eva Schelin. De föreslogs kvarstå
även kommande år. Förslaget godkändes av stämman.

17. Inkomna motioner - Inga motioner har inkommit till årstämman.

18.

Meddelande av tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt - Justerat protokoll skall finnas
tillgängligt inom 14 dagar från stämman. Anslås på anslagstavlan och hemsidan.

19.

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

20.

Övriga frågor – Ytterligare minkfällor är inhandlade och skall placeras ut på ön.

LONA/Skötselplanen är uppskjutet och det är oklart hur projektet kommer fortsätta. Bonden Håkan kommer
dock göra efterslåtter och dikning som vanligt. Ett nytt möte med Länstyrelsen och Bonden Håkan planeras
för att påskynda processen.

En sammanslagning mellan föreningarna var åter till diskussion.

Knut Simonsson berättade för stämman om ”Strandstädarna”. Han återkommer med tid och plats
när ”Strandstädarna” kommer till Gåsö skärgårdsöar. Frivilliga krafter städar tillsammans öarna
och ”Strandstädarna” plockar upp avfallet till sophantering. Knut återkommer med tid och plats.Utan frivilliga
krafter blir det ingen städning.

Sotare har varit på ön och informerat om att nya regler som har införts sedan 1 januari 2015. Man
skall ha en brandskyddsinspektion var 6:e år och en sotning var 3:e. De flesta hus har just nu
eldningsförbud. Sotaren återkommer i slutet av juli med en stor grupp sotare för att genomföra en
brandskyddsinspektion och sotning av samtliga hus på ön. Datum är inte fastställt. Bra att veta är att
hemförsäkringen gäller inte om man eldar vid eldningsförbud. Jonas lägger upp en anmälningslista om
sotning på hemsidan och informerar om telefonnummer till sotaren på anslagstavlan.

Vid nästa slåtter skall området runt näckrosdammen ses över.

Vid flera tillfällen har vuxna båtförare kört alldeles för fort i hamnen. Barn leker och simmar i samma
vatten. Olycksrisken är överhängande. Detta gäller också om man åker ring i rännan. Var försiktigare
med era och andras barn och ungdomar.

Glen på vattenfall har informerat Jonas om att Vattenfall kommer att dra ny ledning mellan elcentrralerna
under hösten.

Lördagen den 18 juli kommer Bo Bergström docent i marinbiologi att hålla ett föredrag om faunan på
Gåsö och genomföra en naturvandring tillsammans med deltagarna.

På lördag är det också auktion och efterföljande fest. Ta med stolar, bord och dryck och kaffe.

Gåsö den 16 juli 2015-07-16
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