Svartsörådets årsstämma söndagen den 12 augusti 2012
kl 13.30 i Bygdegården Ahlsvik

1.

Stämmans öppnande

Olle Wallin öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
2.

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att stämman var behörigt utlyst.
3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
4.

Val av ordförande vid stämman

Gunnar Wennerstein valdes till ordförande vid stämman.
5.

Val av protokollförare

Britt Göransson valdes till protokollförare.
6.

Val av två justeringspersoner

Anita Heurlin och Torbjörn Nilsson valdes till justeringspersoner.
7.

Styrelsens redovisningshandlingar – Verksamhetsåret 2011 – 2012

Olle Wallin gav en kort redogörelse över vad Svartsörådet arbetat med under
verksamhetsåret enligt förvaltningsberättelsen.
8.

Revisorernas berättelse

Bengt Ilveby lästa upp revisionsberättelsen för 2011-2012. I denna framkom inga
anmärkningar mot föreningen.
9.

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

Michael Rotter redogjorde för ekonomin. Balans- och resultaträkningen godkändes av
stämman och lades till handlingarna.
10.

Fråga om årets resultat balanseras i ny räkning

Stämman godkände att årets resultat balanseras i ny räkning.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och dess medlemmar.
12.

Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår

Stämman följde styrelsens förslag på oförändrad årsavgift på 100 kronor per medlem.
13.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår
Ordinarie ledamöter

Vald till

Olle Wallin

Nyval

2014

Britt Göransson

Omval

2014

Kajsa Svensson

Omval

2014

Rolf Kling

Omval

2014

Jan Tånneryd

Omval

2014

Torbjörn Nilsson

Nyval

2014

Anita Heurlin

Nyval

2014

Valda 2012 – 2013
Petter Lundgren
Michael Rotter
Björn Sjögren
Suppleanter

Valda 2012 – 2013
Göran Järvstrand
Gunilla Tenger
Stämman godkände förslaget.
14.

Val av föreningsordförande

Olle Wallin valdes till föreningsordförande.

15.

Val av revisorer

Omval av revisorerna 1 år
Bengt Ilveby, ordinarie och Agneta Rydeberg, suppleant

16.

Val av valberedning

Omval av hela valberedningen 1 år
Matte Hedelin, sammankallande
Cilla Heurlin
Gunnar Wennerstein
17.

Förslag till Stadgeändring som beslutades vid årsmötet 2011 – se
informationen på kallelsens baksida

Stämman antog de ändrade stadgarna under förutsättning att det framgår att Svartsörådet
även i fortsättningen ska påverka statliga, kommunala och övriga myndigheter till
beslutsfattande som gynnar öns utveckling. Styrelsen tog på sig att kontrollera att detta blir
infört om det inte redan står i stadgarna.
18.

Framställningar och förslag från medlemmar

Inga framställningar och förslag har inkommit.
19.

Årets Svartsöbo

Styrelsens enhälliga val blev Björn Wikholm. Motiveringen löd: Till årets Svartsöbo vill vi i år
utse Björn Wikholm för hans aldrig sinande engagemang för att vi alla på Svartsö, ung som
gammal, ska kunna må bra. Han finns där när man som bäst behöver honom. I stort som
smått, allt från att ordna belysning på våra bryggor till flytthjälp av kylskåp.
20.

Övriga ärenden

På fråga om Svartsörådet kommer att engagera sig i avloppsfrågorna framöver så har
Rolf Kling åtagit sig att ordna studiebesök till Möja och/eller Lådna. Svartsörådet kommer att
engagera sig i detta och ordna ett fördjupat informationmöte längre fram då mer konkreta
fakta finns. Medel från vattenfonden kan användas till detta ärende.
Beträffande båttrafiken till Boda har Svartsörådet via Skärgårdsrådet påpekat att det är
viktigt med en stabil turlista året om.
Olle Wallin avtackade de avgående styrelseledamoterna Turid Stenhaugen och
Hasse Nilsson.

Olle Wallin tackade också för förtroendet att bli vald till ordförande och ser fram emot att få
jobba för att Svartsö ska vara en levande ö och balansera olika intressen mellan utveckling
och bevarande.
21.

Stämmans avslutande

Mötesordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under året och önskade lycka
till under nästa år och förklarade stämman avslutad.

Gunnar Wennerstein
Ordförande för stämman

Britt Göransson
Protokollförare

Anita Heurlin
Justeringsperson

Torbjörn Nilsson
Justeringsperson

