
 

 
Årsmöte den 4 augusti 2018 

 
 

Närvarande:  
Håkan Fredriksson Kay Svanerud 
Olle Nordlander Mats Abrahamsson 
Hellen Lidgard Niclas Fhürong 
Yrsa Sturesdotter Lennart Olsson 
Thomas Ney  Liselotte Wenger 
Anders Englundh Lars-Erik Österberg 
Anne- Marie Ohlsson  Ing-Mari Rubin Persson 
Bittan Friberg          Tomas Furrer 
Mats Hederos  Barbro Ericsson 
Richard Österberg  

 
1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Fredriksson 
 
2. Håkan Fredriksson valdes till mötesordförande 
 
3. Mats Hederos valdes till mötessekreterare 
 
4. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Niclas Fhürong 

och Hellen Lidgard. 
 
5. Mötets utlysande har skett i vederbörlig ordning. 
 
6. Dagordningen fastställdes i enlighet med förslag. 
 
7. Ordförande Håkan Fredriksson föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna 

året. För vidare läsning hänvisas till hemsidan, www.sodrastavsuddabrygga.se. 
Särskilt kan dock noteras att vår brygga anses som Möjalinjens och kanske 
skärgårdens mest välskötta brygga, i alla fall enligt besättningen på M/S Sandhamn. 
Ett särskilt tack till vår bryggfogde Lars-Erik Österberg.  

 
8. Revisor Lennart Olsson föredrog revisionsberättelsen vilken också godkändes. 
 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. 
 
10. Håkan Fredriksson omvaldes till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 
 
 



11. Lars Östberg (nyval) kassör och Olle Nordlander (nyval) sekreterare valdes som 
styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Till suppleanter omvaldes 
Göran Landgren och Niclas Fhürong. Lars-Erik Österberg omvaldes som Bryggfogde 
och är fortsatt adjungerad i styrelsen. 

 
12. Lennart Olsson omvaldes som föreningens revisor. 
 
13. Till valberedning omvaldes Mats Abrahamsson och Kay Svanerud.  
 
14. Årsmötet fastställde att medlemsavgiften förblir oförändrad 200 kr för det 

kommande verksamhetsåret. 
 
15. Ordförande framförde förslag om utökad gästbrygga och lastyta. Efter överläggning 

på mötet beslöts att utökning av lastytan kan genomföras när det är lämpligt samt 
att styrelsen fick i uppdrag att utreda en utbyggnad av gästbryggan. Tidplanen för en 
sådan utbyggnad är osäker och bör ske i samband med en större reparation av 
huvudbryggan. Utredning enligt ovan redovisas på nästa årsmöte. 

 
16. Övriga frågor: Besluts togs att ny blomlåda ska tas fram. Ordförande tog åter upp 

frågan om koppling av hundar. Årsmötet beslöt att hundar ska vara kopplade året 
runt inom bryggområdet och att skylt som upplyser om detta ska sättas upp på 
vänthuset. Slutligen kan noteras att föreningen har en betalande medlem, 
RosmarieTappersson, vars släkting Svante Ringheim, bodde på ön för cirka 100 år 
sedan i det hus som kallas för Svantes stuga. 

 
17. Ordförande Håkan Fredriksson förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Mats Hederos   Håkan Fredriksson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Hellen Lidgard   Niclas Fhürong  
 


