
Protokoll fört vid Blidö-Frötuna skärgårdsförenings årsmöte den 12 november 2014. 

 

Plats: Lännagården, Hysingsvik 

 

Närvarande: C:a 45 föreningsmedlemmar 

 

 

§ 1  Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Helena Gunnarsson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§ 3  Gabriella Söderman valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 4  Anders Granberg och Rolf  Fransson valdes till justeringsmän.  

 

§ 5  Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades av mötet med ja. 

  

§ 6  Föredragningslistan fastställdes och godkändes av årsmötet med notering om att Göte och  

       Barbro önskade ta upp varsin fråga under punkten övrigt. 

 

§ 7  a)  Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

       b)  Årsredovisningen redogjordes av kassör Urban Gunnarsson och godkändes. 

       c)  Linda Hoflund avgav revisorernas berättelse vilken godkändes av mötet. 

       d)  Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014 

       e)  Inkomst- och utgiftsstat fastställdes och godkändes. 

       f)  Årsavgiften för 2015 beslöts av årsmötet vara oförändrad, d v s 150 kr för enskild  

            medlem och 50 kronor per extra familjemedlem. 

 

§ 8  Val av föreningens styrelse 

a)  Till ordförande för föreningen omvaldes Alf Anderin.  

b)  Till ledamöter för två år omvaldes Roger Karlsson och nyvaldes Eva Axelsson och  

      Roine Karlsson 

c)   Som suppleant för två år nyvaldes Maiken Winblad.  

      

 

(Kvarstående i styrelsen som ordinarie ledamöter: Urban Gunnarsson, Bo Gesslein, 

Helén Jansson, Malin Lenke och Joel Nordstedt, som suppleant: Mats Rundgren) 

 

§ 9   Val av representanter till Norrtälje kommuns skärgårdsråd år 2015. 

        Nyvaldes Alf Anderin med Roine Karlsson som ersättare. 

 

§10  Val av två revisorer och ersättare för ett år: 

        Liksom föregående verksamhetsår valdes Sture Malmgren och Linda Hoflund till 

        ordinarie revisorer med Svein Nilsen och Jutta Jansson som ersättare. 

 

§ 11 Val av valberedning för 2015 

        Omvaldes Hasse Vogel och Fredrik Nordblom med den senare som 

        sammankallande. Nyvaldes Barbro Nordstedt och Gabriella Söderman. 

 

 



§ 12 Medlemsbladets framtid 

       

         Diskuterades huruvida styrelsen skall fortsätta producera 3 st. medlemsblad per år  

         liksom tidigare, stor del av styrelsearbetet läggs på detta. Förslag på att göra 2 st. blad  

         per år alternativt 1 blad med enklare utskick emellan alternativt upphöra med bladet och  

         endast kommunicera via hemsidan/email. Tips från Barbro om att använda sig av SRF 

         för att få in mer material. Göran har fått positivt svar från Renée Eklind på Tjockö om 

         att vara behjälplig med ”ihopsättning” av bladet (ej tjata för att få in mtrl). Förslag från 

         Malin om att någon person utanför styrelsen kan ansvara för bladet och från Roine att 

         inrätta en redaktionskommité med ytterligare föreningsmedlemmar. 

 

§ 13 Övriga frågor 

 

1. Göte tog upp problematiken med den ökande sälstammen och dess skadliga inverkan 

på fisket. Fråga om SIKO kan vara med att påverka politiskt. 

Alf berättade att frågan om licensjakt är ute på remiss vilken SIKO ställt sig positiv 

till. Idag kan skyddsjakt bedrivas. I Stockholms län är tilldelningen 20 djur och 

denna kvot fylls ej. Jakträttsinnehavare kan läsa om regelverket för jakten på 

naturvårdsverkets hemsida. 

 

2. Barbro påminde om att för att få fiber till sin hembygd krävs att man själv engagerar 

sig i området. Marknaden kommer inte se till att utbyggnad av fibernätet sker till alla 

hushåll på landsbygden. Viktigt att tänka på att fiber kommer att krävas för såväl 

telefoni och TV som larm. Styrelsen uppmanades att arbeta vidare med att sprida 

information om detta. 

 

 

§ 14 Årsmötet avslutades 

 

        Vid protokollet: 

 

        Gabriella Söderman 
        Gabriella Söderman 

 

         Justeras: 

         Anders Granberg  Rolf Fransson 

         Anders Granberg   Rolf Fransson 


