
 
 

Södra Stavsudda Båtbryggeförening 
 

Årsmöte den 6 augusti 2011 
 
Närvarande: 
 
Tomas Furrer     Berndt Sahlberg 
Barbro Nordlander    Anne Marie Ohlsson 
Ulla Holfve      Gunnar Grafström 
Göran Landgren     Lennart Olsson 
Thomas Ney     Liselott Wenger 
Anders Englundh     Lars-Erik Österberg 
Agneta Hagberg     Fia Göransson 
Håkan Fredriksson          Gunnar Mårdsjö 
Mats Hederos     Ing-Mari Rubin-Persson 
Tommy Ericsson     Hans Friberg 
 
 
 
1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Furrer 
 
2. Tomas Furrer valdes till mötesordförande 
 
3. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Hans 

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

gångna året.  
 
5.  Revisor Lennart Olsson föredrog revisionsberättelsen vilken också 

godkändes. 
 
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011. 
 
7. Tomas Furrer omvaldes till ordförande för det kommande 

verksamhetsåret. 
 
 



8. Liselott Wenger, (nyval) kassör och Mats Hederos (omval) 
sekreterare valdes 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. Till valberedning omvaldes Barbro Nordlander, Thomas Ney och 

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

det kommande verksamhetsåret. 
 
12. Övriga frågor: 

- Årsmötet diskuterade svårigheter med att förmå samtliga som 
nyttjar bryggan att bli medlemmar i föreningen samt att  
medlemmar betalar medlemsavgiften på ett korrekt sätt. 
Konstaterades att inga enkla åtgärder finns förutom idogt arbete 
av kassören, styrelsen samt övriga medlemmar. Mötet enades 
om att påminnelser samt information om föreningens uppgift är 
möjliga åtgärder att öka antalet betalande medlemmar. 
Styrelsen fick därutöver i uppdrag att skicka ut namnsatta 
inbetalningskort för att undvika anonyma betalare. 

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

 
- Renhållning samt nödvändigt underhåll diskuterades, varvid 
beslutades att gemensam städdag inte ska anordnas 
nästkommande år. Städning är ett gemensamt ansvar där 
samtliga medlemmar fortlöpande håller bryggområde och 
vänthus rent från sopor och dylikt. Underhållsåtgärder tar 
styrelsen ansvar för. 
 
- Årsmötet avtackade Lars-Erik Österberg för bra arbete som 
kassör i föreningen. 

 
 



13. Ordförande Tomas Furrer förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 
Mats Hederos 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tomas Furrer 
Ordförande 
 
 
 
Hans Friberg   Gunnar Mårdsjö 
 


