
HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING  
 
Protokoll från årsmöte söndagen den 8 juli 2007 kl. 10.00 i Harö skola 

 
 
 

 
1 § Lasse Östlund valdes till mötets ordförande.  
 
2 § Malin Ohlin Åkermark valdes till mötets sekreterare. 
 
3 §   Dan Knutsson och Katrine Påhlman valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare.  
 
4 § Närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud antecknades enligt bilagd närvarolista.  
 
5 § Fastställdes föreslagen dagordning. 
 
6 §  Konstaterades att kallelse till årsmötet skett stadgeenligt.  
 
7 § Ulla Blom föredrog verksamhetsberättelsen. Annette Lindblom föredrog därefter den 

ekonomiska redovisningen. Sigvard Hultgren föredrog avslutningsvis revisionsberättelsen.  
 
8 § Valdes Janne Bjurfors till tillfällig ordförande avseende beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.  
 
9 § Beslöts att överföra årets resultat om 36.662:02 kronor i ny räkning.  
 
10 § Antecknades att Ulla Blom och Barbro Clausson avgår ur styrelsen. Valberedningen, som 

bestått av Göran Östlund, Klas Edlund och Lennart Mattson, redovisade förslag till styrelse 
genom Göran Östlund. 

 
 Valdes därefter;  Lasse Östlund till ordförande  (omval) 1 år 
   Per-Arne Molin, bryggansvarig (omval) 2 år 
   Staffan Westbeck, bryggansvarig (omval) 2 år 
   Olof Anderlind, ledamot (nyval) 2 år 
   Magnus Clausson, ledamot (nyval) 2 år  
 

På förslag från Göte Lindström beslöts att utöka antalet styrelseledamöter till tio stycken samt 
valdes Rolf Linnér därefter till styrelseledamot på två år. 
 

11 §  Valdes Sigvard Hultgren (omval) och Gulli Lövgren (omval) till revisorer. 
 
12 § Valdes Klas Edlund (omval), Göran Östlund (omval) och Thomas Wängsö (nyval) till 

valberedning. 
  
13 § Styrelsen föreslog att arbetet skulle fortsätta såsom tidigare.  
 
14 §  Redovisades en motion inkommen från Göte Lindström avseende förslag till byggnation av en 

småbåtsbrygga väst om Hagede brygga. Antecknades att styrelsen ställt sig positiv till 
motionen. Beslöts att utreda frågan vidare bl a genom inhämtande av offerter. 

 
15 § Fastställdes årsavgiften till oförändrat 150 kronor för fullbetalade och 25 kronor för juniorer 

(under 18 år), hundar och katter m.m. 
 

74
54

-v
3 



 
7454-v3 

2

 
 

16 § Diskuterades huruvida spänger skulle byggas på Harö, distributionen av Harö Nytt, eventuell 
auktion till förmån för Sjöräddningen, hemsida för föreningen samt utformning av vänthus och 
anslagstavlor. 

 
 Diskuterades rutiner/dagar för grovsophämtning. Lasse Östlund åtog sig att undersöka 

möjligheten att få en ytterligare grovsopdag mot slutet av sommaren.  
 
 Gunnar Svensson efterhörde möjligheten för föreningen att bekosta några säckar cement för att 

åtgärda tre trappsteg vid Hagede brygga. Beslutades att ersätta Gunnar Svensson kostnaden för 
två säckar cement. 

 
 Beträffande brandberedskap Harö/Hagede åtog sig Erik Lindström att återkomma med förslag 

på dag under sommaren då intresserade kan få se hur brandutrustningen fungerar. Underströks 
att i händelse av brand så skall 112 ALLTID LARMAS OMEDELBART.  

 
 Diskuterades det förhållande att många boende inte avhämtar tidningar/post ur brevlådorna på 

våra bryggor.  Lasse Östlund åtog sig att undersöka om det är möjligt att få separata brevlådor 
för post och tidningar. Uppmanades samtliga att löpande avhämta tidningar/post. Kvarlämnade 
försändelser kan annars komma att slängas. 

   
 Lasse Östlund avtackade Ulla Blom och Barbro Clausson för deras arbete i styrelsen. 

Vid protokollet:   
 

 
________________________  
Malin Ohlin Åkermark  
 
 
Justeras:  
 
 
___________________________  ___________________________ 
Katrine Påhlman   Dan Knutsson 
 

 
___________________________    
Lasse Östlund 


