
 

 
Årsmöte den 1 augusti 2020 

 
 

Närvarande:  
Håkan Fredriksson Barbro Ericsson 
Olle Nordlander Mats Abrahamsson 
Lars Östberg Niclas Fhürong 
Yrsa Sturesdotter Lennart Ohlsson 
Thomas Ney  Linda Varnestig 
Anders Englundh Björn Varnestig 
Anne- Marie Ohlsson  Ingvor Rubin  
Bittan Friberg          Tomas Furrer 
Ingvor Rubin  Kay Svanerud 
Bo Sture Pettersson Gunilla Östberg Sjöö 
Eva Fredriksson                             Kenneth Eriksson               
Jan Söderberg Göran Landgren 
Per Lang  

 
1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Fredriksson 
 
2. Håkan Fredriksson valdes till mötesordförande 
 
3. Olle Nordlander valdes till mötessekreterare 
 
4. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Linda Varnestig 

och Nicklas Fhürong. 
 
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 

som godkändes. För vidare läsning hänvisas till hemsidan, 
www.sodrastavsuddabrygga.se.  

               
 
8. Revisor Lennart Ohlsson föredrog revisionsberättelsen vilken också godkändes. 
 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020. 
 
10. Håkan Fredriksson omvaldes till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 



 
11. Lars Östberg omvaldes till kassör och Olle Nordlander omvaldes till sekreterare för 

det kommande verksamhetsåret. Till suppleanter omvaldes Göran Landgren och 
Niclas Fhürong. Mats Abrahamsson är uppskattad som Bryggfogde och styrelsen 
adjungerar honom även för nästkommande år. 

 
12. Lennart Ohlsson omvaldes som föreningens revisor. 
 
13. Till valberedning omvaldes Mats Abrahamsson och Kay Svanerud.  
 
14. Årsmötet fastställde att medlemsavgiften till 300 kr för det kommande 

verksamhetsåret. 
 
15. Diskussion om alla våra stövlar i vänthuset. Omärkta stövlar kommer läggas ned i en 

låda och därefter förpassas till grovsoporna. Stövlar som ställs på hyllorna skall även 
vara rengjorda. Förslag kom på att bygga ett skåp för stövlarna på baksidan av 
vänthuset.              

 
 16.       Förslag om utökad gästbrygga och lastyta kom upp i år igen men frågan bordlades 

tills vidare, då del av marken ägs av dödsbo. Styrelsen skall i så fall undersöka 
möjlighet till bidrag.  

              Beträffande brandskydd så föreslogs det att en egen grupp skall bildas, men det inte 
är inte en fråga för Båtbryggeföreningen, som dock stöder ett sådant initiativ. 

              Information om Skärgårdens Trafikantföreingen hämtas lättast på deras hemsida. Vi 
lägger upp adressen på vår hemsida. Bryggföreningen görs en skrivelse där vi säger 
att vi vill ha fortsatt trafikering från Stockholm och ut till våra öar och i möjligast 
mån utan byte. 

              Ändrade mejladresser skall meddelas till vår kassör Lars Östberg, eller någon annan 
i styrelsen. 

              Anskaffning av hjärtstartare diskuterades.   
 
17. Ordförande Håkan Fredriksson förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Olle Nordlander  Håkan Fredriksson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Linda Varnestig   Niclas Fhürong  



 


