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HARÖ HASSELÖ INTRESSEFÖRENING
Protokoll från ordinarie årsstämma söndagen den 9 juli 2017 kl. 10.00 i Harö Skola
§1

Ulrika Dackeby valdes till ordförande för mötet.

§2

Dan Lindblom valdes till sekreterare för mötet.

§3

Jan Olof Arnold och Bengt Siwers valdes till justeringspersoner tillika
rösträknare.

§4

Närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud antecknades enligt
närvarolista. Ordföranden konstaterade att det var en osedvanligt god uppslutning
detta år, drygt 75 närvarande.

§5

Föreslagen dagordning fastställdes.

§6

Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet hade skett i enlighet med stadgarna.

§7

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och kassören föredrog balans- och
resultaträkningen. Revisor Åsa Ekman 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 beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det föregående
verksamhetsåret.

§10

Valberedningen, som bestått av Göran Östlund, Thomas Wängsö samt Mats
Hagebring redovisade förslag till styrelse genom Thomas Wängsö. Han konstaterade
inledningsvis att mandatperioden för Åsa Lundholm Hedvall, Axel Östlund och Dan
Lindblom löper ytterligare ett år.
Mötet valde därefter:
Tommy Månsson – ordförande
Ingela Granberg (nyval)
Annika Nylén (nyval)
Pär Dehlin (nyval)
Staffan Westbeck (omval)

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

§11

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

§12

Mötet valde Thomas Wängsö, Göran Östlund och Mats Hagebring till
valberedning.

§13

Inga förslag från styrelsen presenterades.

§14

Två motioner hade inkommit till årsmötet;
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a. Avskjutning av hjortar och mufflon på Harö, undertecknad av 24 personer med
Tove Strauss som första namn som även föredrog motionen.
b. Förbättring av framkomligheten mellan Harö brygga och Harö by,
undertecknad av 20 personer med Ninni Wärme som första namn som även
föredrog motionen.
Ang 14 a) Ordföranden presenterade styrelsens förslag om hantering av
motionen. Att årsstämman uppdrar åt styrelsen att bilda en arbetsgrupp,
där styrelsen (sammankallande), intressenter (de som lämnat in
motionen) samt representanter för de som brukar jaga på öarna ingår.
Arbetsgruppen bör göra en bedömning av antal djur på öarna och lägga
upp en plan för avskjutning av hjortar och mufflon till en lämplig nivå av
antal djur. Arbetsgruppen ska även skapa förutsättning för löpande
registrering av beståndet och antal avskjutna djur. Information från
arbetsgruppen lämnas på föreningens hemsida.
Därefter öppnade ordförande för synpunkter från närvarande. Det följde
en livlig och konstruktiv diskussion där olika aspekter framfördes. Det
konstaterades att det faktum att djuren inplanterats olagligt var en fråga
som HHIF inte kunde hantera eller lösa. Det bekräftades från flera
medlemmar att djuren ställer till stora skador både på medlemmarnas
träd, buskar och odlingar samt på öns naturliga flora och fauna.
Dessutom har det lett till en ökad förekomst av fästingar med åtföljande
problem då framför allt hjortar är stora bärare av fästingar. Från olika håll
förordades en total avskjutning av djuren med hänvisning till att de är
invasiva arter, medan andra hävdade att en total avskjutning är omöjlig
med hänvisning till bl.a. antalet djur och den allmänna säkerheten. Det
fanns även de som ansåg att en total avskjutning inte är önskvärd men att
antalet djur behöver minska.

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med
styrelsens förslag med tillägg att arbetsgruppen ska arbeta skyndsamt så att
resultat ska kunna uppnås under höstens jakt och att gruppen löpande rapporterar
om sitt arbete på föreningens hemsida.
Ang 14 b/
Ordföranden presenterade styrelsens förslag om
hantering av motionen. Att årsstämman uppdrar åt styrelsen att bilda en
arbetsgrupp där styrelsen (sammankallande), intressenter (de som
lämnat in motionen) samt representanter för andra markägare ingår.
Arbetsgruppen ska ta fram ett konkret förslag som styrelsen kan ta
ställning till om det ryms inom föreningens åtagande, enligt stadgarna,
avseende att
verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor och
verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
för att därefter vidta eventuella åtgärder.

HHIF årsstämmoprotokoll 2017 .doc

3 (3)

HARÖ HASSELÖ INTRESSEFÖRENING
Protokoll från ordinarie årsstämma söndagen den 9 juli 2017 kl. 10.00 i Harö Skola
Därefter följde även här en intressant diskussion angående hur tillgängligheten
till Harö brygga skulle definieras, men konsensus förelåg att det handlade om
framkomligheten över Skaten som under regn och/eller vintertid blir
besvärande halt. Syftet med motionen var att förbättra framkomligheten över
berget med minsta möjliga påverkan för de aktuella markägarna. Det
konstaterades att de servitut som finns gäller mellan de berörda markägarna
och inget som HHIF kan stödja sig på utan föreningen kan agera utifrån syftet i
stadgarna.
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med
styrelsens förslag med tillägg att ta fram kostnadsunderlag för olika tänkbara
åtgärder för styrelsens bedömning av omfattning och framtida ansvar för
underhåll.
§15

Mötet fastställde årsavgiften oförändrad till 150 kronor för fullbetalande
medlemmar och 25 kronor för juniorer (under 18 år).

§16

Tommy Månsson informerade om de skador som drabbat Harö brygga av
påkörande färjan Queen från rederi Ressel. Detta är nu ett försäkringsärende som från
föreningens sida handläggs av Pelle Niring och Tommy Månsson. Vid inspektionen
konstaterades att däcken på Harö brygga behöver bytas ut. Dessa betraktas som
förbrukningsvaror och omfattas därför inte av försäkringsärendet. Styrelsen har
beslutat att låta byta ut dem i samband med reparationen och samtidigt även byta
däcken på Hagede brygga. Total kostnad för detta blir 30 000 kronor inklusive moms.

I samband med att mötet avslutades avtackades den avgående ordföranden Ulrika Dackeby
för sina insatser för föreningen. Efter mötet bjöd föreningen på kaffe och bullar.
Vid protokollet

Ordförande

________________________
Dan Lindblom

___________________________
Ulrika Dackeby

Justeras:
_________________________
Jan Olof Arnold
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___________________________
Bengt Siwers

