
 
 
 

Södra Stavsudda Båtbryggeförening 
 

Årsmöte den 7 augusti 2010 
 
Närvarande: 
 
Tomas Furrer     Berndt Sahlberg 
Barbro Nordlander    Tord Jarelöv 
Ulla Holfve      Gunnar Grafström 
Göran Landgren     Lennart Olsson 
Thomas Ney     Ulla Englundh 
Anders Englundh     Lars-Erik Österberg 
Niclas Fhurong     Fia Göransson 
Kenneth Hammarqvist    Gunnar Mårdsjö 
Mats Hederos     Ing-Mari Rubin-Persson 
Tommy Ericsson     Hans Friberg 
Barbro Ericsson 
 
 
1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Furrer 
 
2. Tomas Furrer valdes till mötesordförande 
 
3. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Tord 

Jarelöv och Gunnar Mårdsjö. 
 
4. Ordförande Tomas Furrer föredrog verksamhetsberättelsen för det 

gångna året.  
 
5. Kassör Lars-Erik Österberg redovisade föreningens ekonomiska 

ställning. Revisor Lennart Olsson föredrog revisionsberättelsen vilken 
också godkändes. 

 
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010. 
 
7. Tomas Furrer omvaldes till ordförande för det kommande 

verksamhetsåret. 



 
8. Lars-Erik Österberg (kassör) och Mats Hederos (sekreterare) 

omvaldes som styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. 
Till suppleanter omvaldes Göran Landgren och Gunnar Grafström. 

 
9. Lennart Olsson omvaldes som föreningens revisor, Kenneth 

Hammarqvist omvaldes som revisorsuppleant. 
 
10. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar föredrogs. Efter 

överläggningar på årsmötet beslutades att föreningens stadgar 
förändras genom införande av en bestämmelse för val av 
valberedning. Den nya lydelsen i stadgarna bifogas protokollet. 

 
11. Till valberedning nyvaldes Barbro Nordlander, Thomas Ney och 

Anders Englundh. 
 
12. Årsmötet fastställde att medlemsavgiften förblir oförändrad 200 kr för 

det kommande verksamhetsåret. 
 
13. Övriga frågor: 

- Styrelsen redovisade sitt arbete avseende hemsida. Tord 
Jarelöv åtog sig ansvaret för uppstart och kontinuerlig 
uppdatering. Årskostnaden bedöms till 1500 kr och hemsidan 
förväntas komma igång under hösten 2010. Hemsidans adress 
är www.sodrastavsuddabrygga.se. 

 
- Styrelsen uppmanade föreningens medlemmar att inkomma 
med e-mailadresser i syfte att förenkla informationsöverföring 
samt att minska kostnader för utskick med mera. 

 
- Årsmötet diskuterade hur renhållning och hantering av sopor 
skall fungera vid brygga och vänthus. Flera förslag framkom på 
årsmötet, bland annat; att anslå ordningsregler, vädja till 
medlemmarna att följa dessa regler samt att undersöka hur 
andra öar hanterar dessa frågor. Styrelsen noterade förslagen 
och återkommer med åtgärder. 

 
14. Ordförande Tomas Furrer förklarade mötet avslutat. 


