HARÖ – HASSELÖ INRESSEFÖRENING
Protokoll från årsmötet söndagen den 9 juli 2006 i Harö skola.

§ 1. Lasse Östlund valdes till mötets ordförande.
§ 2. Ulla Blom valdes till mötets sekreterare.
3 §. Malin Åkermark och Rolf Linnér valdes till justeringsmän, tillika
rösträknare.
4 §. Närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud. Se bilaga,
närvarolista.
5 §. Mötet fastställde dagordningen.
§ 6. Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet skett stadgeenligt.
§ 7. Per-Arne Molin föredrog verksamhetsberättelsen.
Maj-Britt Phil föredrog den ekonomiska redovisningen. Hon informerade
om att föreningar bara har fribelopp på 25000 kronor. Föreningars övriga
behållning ska förmögenhetsbeskattas. Enligt regler för föreningar med
inskränkt skattskyldighet måste 80% av årets intäkter användas för att slippa
skatt.
Sigvard Hultgren föredrog revisionsberättelsen.
§ 8. Mötet valde Carl-Henrik Walde som tillfällig ordförande att fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Mötet beslöt att överföra årets resultat i nästa års räkning.
§ 10. Mötet valde Lasse Östlund till ordförande 1 år.
Erik Lindström bryggansvarig 2 år
Martin Eriksson ledamot
2 år
Annette Lindblom kassör
2 år
Malin Åkermark sekreterare 2 år

§ 11. Mötet valde Sigvard Hultgren och Gullie Lövgren till revisorer.
Leif Wirmark revisorssuppleant 2 år.

§ 12. Mötet valde sittande valberedning att fortsätta sitt arbete.(Göran Östlund,
Klas Edlund, Lennart Mattsson).
Föreslogs att skriva i HARÖ-NYTT vilka som ingår i valberedningen.
§ 13. Styrelsen föreslog att arbeta vidare med:
• förslaget om trappa vid Haröbryggan
• komplettering av skoterrampen vid Haröbryggan
• gummibeklädnaden på Hasselöbryggan
§ 14. Inga motioner från medlemmarna har inkommit till styrelsen.
Lasse efterlyste motioner. Då gärna med skiss, ev. karta och markägares
tillstånd.
Föreningens huvudsakliga uppgift är att underhålla vägarna till
huvudstråken på våra öar.
Det fanns önskemål på mötet att kunna dra ”dramaten” hela vägen över
bergen från Haröbryggan.
§ 15. Mötet fastställde årsavgiften 150:- för fullbetalande och 25:- för junior medlemmar ( under 18 år).
§ 16. Övriga frågor:
*En undran, var föreningen Rädda Byviken tog vägen? Jan Ekecrantz
svarade att KULTURFÖRENINGEN RÄDDA HARÖ BYVIK har
somnat på grund av avsaknad av EU-bidrag. Det krävdes en
motprojektering av 150000 kr. Det var dessutom svårt att få alla
fastighetsägare med på ”tåget”. Diskussion - Kanske föreningen kan vara
påtryckargrupp i KUSTPLANEN?

*Gunnar Hjertstrand informerade om en voljär för berguv
som Gunnar och Britten ska vara värdar för på Harö i samarbete med
WHF, Skärgårdsstiftelsen och Skansen. Göte Lindström hade stor oro för
att det blirför många berguvar på ön som tar allt småvilt och slår ut
tärnorna i byn.
Gunnar förklarade att när berguvarna är vuxna och släpps ut i det fria
söker de andra revir, andra öar eftersom Haröreviret redan är upptaget.
*Göte hade som han uttryckte det en ”gnällista” med fyra punkter.
1.Bad i Hemträsket? Punkten togs upp utifrån perspektivet att det är
ont om vatten i skärgården och Hemträsket är en vattentäkt.
Man bör därför sluta att bada och tvätta sig i Hemträsket.
2.Fyrhjulingar ska endast köras på markerade stigar. Ingen körning i
övrig terräng.

3.Vänthuset vid Hagede brygga ska inte användas som uppsamlingsplats
för tomburkar. Förutom att det luktar är det risk att övriga sopor hamnar
där samt att det inte finns utrymme för väntan på båten i vänthuset.
Sparar man till en speciell person kan burkarna ställas på dennes brygga.
4.Hastghetsbegränsning inom Harö- området respekteras ej! Kort
diskussion fördes.
*Magnus Odin informerade om trådlöst bredband från Sandhamn.
Den som är intresserad kan få blanketter och mer information av Magnus.
*Lasse Östlund avtackade Maj-Britt Phil för arbetet som kassör i HaröHasselö intresseförening med en bok av Nils Emil.
§17. Mötet avslutades med kaffe och mingel ute på gårdsplanen.

Sekreterare: Ulla Blom

Justeras: Malin Åkermark

Justeras: Rolf Linnér
.

