
HARÖ HASSELÖ INTRESSEFÖRENING 
Protokoll från ordinarie årsstämma söndagen den 13 juli 2014 kl. 10.00 i Harö Skola 

§ 1 Björn Lindskog valdes till ordförande för mötet. 

§2 Pelle Niring valdes till sekreterare för mötet. 

§3 Charlotta Sjöberg och Lasse Östlund valdes till justeringspersoner tillika 
rösträknare. 

§4 Närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud antecknades enligt 
närvarolista. I anslutning härtill informerade ordföranden om, att styrelsen hade 
för avsikt att se över begreppet "medlem" och frågan om framtida avgiftsstruktur 
under innevarande verksamhetsår. 

§5 Föreslagen dagordning fastställdes. 

§6 Mötet konstaterade, att kallelse till årsmötet hade skett enligt stadgarna. 

§7 Agneta föredrog och kommenterade balans- och resultaträkningen. 

Staffan redogjorde i övergripande ordalag om läget för våra bryggor. 

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och gjorde en lite mer ingående 
beskrivning av alla turerna kring upphandlingen av skärgårdstrafiken och vad 
styrelsen hade gjort för att bevaka föreningens intressen rörande den framtida 
trafiken till Harö-området. Processen slutade med att hela upphandlingen ska 
göras om och att 2013 års turlista i princip kommer att gälla även 2014 och 2015 . 

Lena Ekecrantz föredrog revisionsberättelsen samt rekommenderade att årets 
resultat skulle hanteras enligt styrelsens förslag, d.v.s. överföras till ny 
kassaräkning samt att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§8 Mötet beslöt att fastställa balansräkningen och att överföra årets resultat i ny 
kassaräkning. 

§9 Mötet valde Karin Walde till tillfällig ordförande avseende beslutet om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det föregående 
verksamhetsåret. 

§ 10 Valberedningen, som bestått av Göran Östlund, Thomas Wängsö samt Curt 
Andersson redovisade förslag till styrelse genom Göran Östlund. 
Mötet valde därefter: 
Björn Lindskog- ordförande 1 år 
Agneta Prick 2 år 
Martin Eriksson 2 år 
Ulrika Dackeby (nyval) 2 år 

§ 11 Mötet valde Lena Ekecrantz och Åsa Ekman till revisorer och Mica Wänseth till 
revisorsuppleant. 

HHIF årsstämmoprotokoll 2014 (slutlig ver) (1).doc 



HARÖ HASSELÖ INTRESSEFÖRENING 
- Protokoll från ordinarie årsstämma söndagen den 13 juli 2014 kl. 10.00 i Harö Skola 

§ 12 Mötet valde Thomas Wängsö, Göran Östlund och Mats Hagebring till 
valberedning med Göran som sammankallande. 
Ordförande tackade Curt Andersson för insatserna i valberedningen. 

§ 13 Det noterades, att styrelsen föreslagit följande aktiviteter för 2014/2015: 
a. Fortsätta arbetet med framtida finansiering av föreningens bryggor. 
b. Arbeta vidare med aktivitetslista för framtida investeringsbehov 
c. Följa och försöka påverka utvecklingen rörande den kommande 

upphandlingen av skärgårdstrafiken från 2016. 
d. Fortsätta förvaltningen av våra bryggor och göra gemensam årlig 

besiktning av dessa. 

§ 14 En motion var inkommen och föredrogs av inlämnaren Pia Södergren, som 
föreslog, att HHIF snarast bör ansöka om att sitta med i Värmdö skärgårdsråd. 
Mötet beslöt, att i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motionen. 

§ 15 Mötet fastställde årsavgiften oförändrat till 150 kronor för fullbetalande och 25 
kronor för juniorer (under 18 år). I övrigt hänvisas till §4 ovan. 

§ 16 En öppen fråga från styrelsen ställdes till medlemmarna rörande föreningens 
imiktning. I enlighet med §2 i stadgarna " .... tillvarata medlemmarnas 
intressen ... " kan många uppgifter imymmas. Flertalet medlemmar som yttrade 
sig ansåg att föreningens allra viktigaste uppgifter är just våra bryggor och 
kommunikationerna. Det ansågs också bra med vagheten i paragrafen, som ger 
styrelsen utrymme för att agera friare om det erfordas. Under detta 
verksamhetsår kunde t.ex. fiberprojektet löpa vidare utan fördröjning med 
HHIFs hjälp. Det framhölls också, att förbättringar av framkomligheten på stigar 
etc. tidigare hade skett på frivillig väg i samråd med respektive markägare. 

Sedan stämman avslutats diskuterades "frivilliginitiativ" så som Fiberprojektet, 
Defibrillatorutbildning, Röjarbeten, Harödagen, Affären och Rävjakt. Harö runt
seglingen tackades för lånet av högtalare och mikrofon. Avslutningsvis bjöd Harö Livs 
på kaffe och bullar. 

Vid protokollet 

Per Niring 

Justeras: 

Björn Lindskog 

Charlotta Sjöberg Lasse Östlund 
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