Gåsö
samfällighetsförening
717903 - 4512

Protokoll för ordinarie årsstämma
Plats: Gåsö Kapell, Gåsö, Lysekil
Tid: 17 juli 2016 klockan 11:00
Närvarande: enligt särskild förteckning

0. Stämman öppnades – 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
valdes till sekreterare att för protokollet.
2. Val av justeringspersoner – Eva Schelin och Ola Elmqvist valdes till att
justera protokollet.
3. Stämmans behöriga utlysande – Kallelse till stämman sattes upp på
anslagstavlan och lades ut på webben den 26 juni 2016. Stadgarna
stipulerar att kallelsen skall utlysas senast 10 dagar innan stämman.
Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.
4. Fastställande av röstlängd – En namnlista cirkulerade bland
mötesdeltagarna och får utgöra röstlängd om så skulle krävas.
Namnlistan bifogas detta protokoll.
5. Godkännande av dagordning – Dagordningen godkändes.
6. Årsredovisning: verksamhet och ekonomi – Jonas Wilhelmsson gick igenom
verksamhetsberättelsen för 2015.
(se ”Verksamhetsberättelse 2015-2016” i särskild bilaga)
Tio styrelsemöten har genomförts under året. Fyra på ön och resten via
telefon.
Ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Ann Tengroth Henrik
Zetterquist och till dem som kontinuerligt jobbar för det allmänna på Gåsö.

Gåsö Natur och Viltvårdsförening har tillsammans med Samfälligheten
köpt en fyrhjuling till Gåsö.
Gåsö har fått en ny hemsida som är tydlig och lätt att använda.
Räddningstjänst helikopter division har prövat landningsplatserna på Gåsö.
De utvalda platserna är Kohagen vid Flodins och Lunneviksängen. Se mer
information på hemsidan.
En inventering av VA systemet har påbörjats, ochVattenfall har ansökt om
att dra en ny elkabel under fjorden till Gåsö.
GNVVF planerar en sammanslagning av naturvårdsdelen med
samfälligheten.
Kommunen har gett bygglov till en seglar bod på jollebryggan. Bygget
påbörjas i augusti.
Eva Schelin tog upp frågan om det finns miljövänliga elavtal. Jonas har
varit i kontakt med både Fortum och Vattenfall i den frågan förra året.
Information finns på hemsidan men priser bör uppdateras.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Efter verksamhetsberättelsen gick vår kassör Henrik Zetterquist igenom
räkenskaperna för 2015. (Resultat- och balansräkningar har funnits
tillgängliga för nedladdning från Gåsös hemsida.) och föredrog styrelsens
förslag till avgifter för 2017.
Ekonomin - Ekonomin redovisas i fyra resultatenheter som alla är
självbärande.
Vatten och avlopp – Lysekils kommun har höjt avgiften för vatten och
avlopp. Därmed gick budgeten för 2015 med 40.000 kr minus. Styrelsen
föreslår därför en höjning av samfällighetsavgiften till 3200 kr för avlopp
och 3200 kr för vatten per hushållsenhet för 2017 års avgift.
Ulrika Francke ber styrelsen se över att skilja på kostander för drift rep.
underhåll. Styrelsen tog på sig uppdraget och undesöker
förutsättningarna för att kunna bygga upp en fond för framtida
investeringar i VA nätet.
Stämman diskuterade definitionen av en hel och halv hushållsenhet.
Avsikten med den enkät som skickats ut till samtliga medlemmar är att
uppdatera VA-kartan för att vid behov kunna felsöka effektivt. Avsikten är
också en gemensam standard.
Väg – kostnader och utgifter balanserar varandra. Avgiften blir
oförändrad.
Byggnader – Kostnader och utgifter balanserar varandra. Avgiften blir
oförändrad. Henrik påminde om det gåvobrev som finns i två varianter på

hemsidan. Medlemmarna lånar kapellet utan kostnad. En donation skulle
vid sådana tillfällen vara uppskattad.
Båtplats – Hamnen har gått med 30.000 kronor minus. Styrelsen föreslår en
höjning av taxorna enligt följande.
Båtplatstyp Antal Tidigare avgift

Förslag

Typ A+

1

5 400

5 900

Typ A

17

3 300

3 600

Typ B

27

2 150

2 350

Typ C

16

1 450

1 600

Gästnätter

20

150

150

7. Revisionsberättelse – Revisionsberättelsen lästes upp och lades till
handlingarna
8. Fastställande av balans och resultaträkning – Balans och
resultaträkningarna för 2015 fastställdes.
9. Beviljande av ansvarsfrihet – Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Förslag från styrelsen – Michael Francke presenterade ett förslag till
policy för markanvändning inom S1. Två principer föredrogs ;att bygga till
på redan privatiserad mark eller att bygga nytt på outnyttjad mark.
(Michaels presentation finns på hemsidan).
Stämman diskuterade hur mycket samtycke som behövs för att föreningen
skall kunna godkänna ett nybygge på outnyttjad mark.
Kerstin Ingemarsdotter Lindblad bad styrelsen titta närmare på juridiken.
Jon Glömmen bad styrelsen undersöka möjligheten till en översyn av
stadgarna. I syfte att möjliggöra omröstningar på stämman.
Thomas Åslund ansåg att man inte kan ta betalt av de nuvarande ägarna
till S1.
Transparensen har ökat och alla inkomna bygglov presenteras på
hemsidan.
Styrelsen fick godkänt att arbeta i enlighet med förslaget och fortsätta
att bereda frågan..
Göran Fredriksson och Ulf Tengroth från GNVVF presenterade ett förslag
på sammanslagning av föreningens naturvårds del med Samfälligheten.
Styrelsen bad stämman om godkännande att under kommande
verksamhetsår pröva denna uppdelning och till nästa årsstämma kunna
återkoppla med samtliga medlemmar och kunna ta ett formellt beslut i
frågan. Detta innebär då också ändringar i stadgarna.
Förslaget innebär att det också i fortsättningen kommer finnas en
markägarrepresentant i viltvårdsföreningen. Idag sitter Ann-Britt Haglund
i båda styrelserna.

Jaktföreningen kommer finansieras av jakträtter. Stadgarna kommer
finnas kvar för viltvården.
Jon Glömmen önskade se en aktiv jakt på Kanadagäss.
Målet med sammanslagningen är att få ett ökat engagemang för
naturvården hos fastighetsägarna. Vi behöver vara en engagerad
markägare som samarbetar aktivt med Lysekils kommun som förvaltare av
naturreservatet. Styrelsen fick godkänt att arbeta vidare i denna fråga.
Det finns en möjlighet att få en fiberkabel dragen till ön via Vattenfalls
nya elledning. Ungefär halva årsstämman visade intresse för en sådan
anslutning. Styrelsen jobbar vidare med frågan.
Lysekils kommun har beslutat att man inte längre kommer att hämta sopor
på öarna. Förvaltningsrätten har avslagit Kornöarnas överklagan av
beslutet av sluta hämta sopor från den 1 januari 2018.
Jonas informerade stämman om de två alternativ som nu finns dvs en
särtaxa eller sophantering i egen regi. Målet är att förhandla med
kommunen om en särtaxa. Styrelsen fortsätter i samarbete med kornöarna
att arbeta för en hållbar framtida lösning. Inriktningen godkändes.
11. Fastställande av taxor - Styrelsens förslag om höjning av taxorna för
VA-avgiften och båtplatserna och oförändrade taxor för väg och byggnad
godkändes av årsstämman.
12. Fastställande av budget för 2017 – Årsstämman godkände budget för 2017.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter – Valberedningens förslag
om oförändrat antal styrelseledamöter godkändes.
14. Val av styrelse – Anne Tengroth och Henrik Zetterquist hade bett att få
lämna styrelsen. Konstaterades att Björn Salomonsson, Ann-Britt Haglund
och Maria Iversén valdes föregående år på två år.
Jonas Wilhelmsson valdes om som styrelseordförande på ett år. Val av
Michael Francke som ordinarie styrelseledamot på två år, samt omval av
Malin Rosengren-Pettersson på två år. Nyval av Lisa Haeger Rynäs och Lukas
Welander som suppleanter.
15. Val av revisorer – Valberedningens förslag David Schelin och Stefan Daun
godkändes.
16. Val av valberedning – Nuvarande valberedning Ulrika Francke och Eva
Schelin blev omvalda av årsstämman.
17. Inkomna motioner – Två motioner kom in till styrelsen försent och
behandlades därför inte. Styrelsens uppfattning i frågorna finns dock
redovisade på hemsidan. .

18. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt –
Justerat protokoll kommer visas på nätet och anslagstavlan inom 10 dagar.
19. Årsstämman avslutades.
20. Övriga frågor – Pastoratet har upprättat en restaureringsplan för
kyrkogården på Gåsö. Arbetet ligger på is och Lennart uppmanade stämman
att engagera sig i frågan.
Att sätta upp informationsskyltar på sina hus sker efter eget önskemål.
Samfälligheten engagerar sig inte i denna fråga.
Ola Fredriksson bad dem som ställer fram sina saker på grejbytardagen att
hämta upp dem som finns kvar efteråt.
Välkomna på auktion och kalas på torget lördagen den 26 juli.
Gåsö den 18 juli 2016
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