
Svartsörådets årsstämma lördagen den 15 augusti 2015 

kl 13.00 i Bygdegården Ahlsvik 

1. Stämmans öppnande 

Olle Wallin öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

2. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

Stämman ansåg att stämman var behörigt utlyst. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Val av ordförande vid stämman 

Gunnar Wennerstein valdes till ordförande vid stämman. 

5. Val av protokollförare 

Björn Sjögren valdes till protokollförare. 

6. Val av två justeringspersoner 

Christer Heurlin och Siv Gustafsson valdes till justeringspersoner. 

7. Styrelsens redovisningshandlingar – Verksamhetsåret 2014 – 2015 

Olle Wallin gav en kort redogörelse över vad Svartsörådet arbetat med under 

verksamhetsåret enligt förvaltningsberättelsen. Inga anmärkningar gjordes mot 

förvaltningsberättelsen och den lades till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse 

Olle Wallin lästa upp revisionsberättelsen för 2014-2015. I denna framkom inga 

anmärkningar mot föreningen.  

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkningen godkändes av stämman och lades till handlingarna. 

10. Fråga om årets resultat balanseras i ny räkning 

Stämman godkände att årets resultat balanseras i ny räkning. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna 



Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och dess medlemmar. 

12. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår 

Stämman följde styrelsens förslag på oförändrad årsavgift på 100 kronor per medlem för 

kommande verksamhetsår. 

 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår 

Ordinarie ledamöter Vald till 

Olle Wallin       Vald till 2016 

Britt Göransson  Vald till 2016 

Rolf Kling       Vald till 2016 

Toivo Heinsoo     Omval till 2017 

Petter Lundgren  Omval till              2017  

Michael Rotter    Omval till 2017 

Björn Sjögren      Omval till 2017 

Suppleanter 

Torbjörn Nilsson  Vald till 2016 

Anita Heurlin         Vald till 2016  

Johan Asperyd      Nyval till 2017 

Henrik Sauer         Omval till               2017  

Stämman godkände förslaget. 

14. Val av föreningsordförande 

Olle Wallin omvaldes till föreningsordförande i ett år. 

 15. Val av revisorer 

Gunnar Wennerstein, ordinarie och Anders Frelin, suppleant omvaldes för ett år. 

 

16. Val av valberedning 



Matte Hedelin, sammankallande och Hasse Nilsson omvaldes för ett år.   

Kajsa Svensson omvaldes för ett år. 

17. Framställningar och förslag från styrelsen  

 Olle Wallin redovisar styrelsens utredning om framtida struktur för  föreningens fonder. Vid 

årsmötet 2014 fick årsmötet i uppdrag att se över struktur och förvaltning av 

Öppetlandskapsfonden, SAVEKO-fonden och Svartsö Vatten-fonden.  

Utredningsförslaget har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

I styrelsens utredning föreslås att SAVEKO-fonden avvecklas och att kvarstående medel, 

30 000 kr, tillförs Öppetlandskapsfonden.  Vidare föreslås att Svartsö Vatten-fonden 

namnändras till Svartsö Framtidsfond med nytt ändamål att stödja miljöinriktade 

projekt/åtgärder eller investeringar för att utveckla Svartsös infrastruktur, service eller 

kulturlandskap.  Förslag till stadgar för Svartsö Framtidsfond har utarbetats. 

Göran Järvstrand har inför årsstämman tillställt styrelsen ett förslag till vissa redaktionella 

förändringar i stadgetexten för att ge en ökad tydlighet och stringens. 

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till framtida struktur och förvaltning av 

föreningens fonder med tillägg att styrelsen ges mandat att redaktionellt utveckla texten i de 

föreslagna stadgarna för Svartsö Framtidsfond i linje med förslag från Göran Järvstrand och 

att därefter fastställa dessa. 

18. Framställningar och förslag från medlemmar 

Inga förslag är inlämnade. 

19. Årets Svartsöbo 

Svartsörådet har beslutat att utse Agneta Ryderberg till årets Svartsöbo 2015. Agneta 

Ryderberg har i mer än 20 år verkat som lärare i Svartsö skola och starkt bidragit till 

elevernas goda resultat och skolans utveckling. Agneta har i sin pedagogiska gärning särskilt 

betonat och stimulerat elevernas nyfikenhet och lust till lärande. Agneta har också lyft fram 

platsens förutsättningar i lärandet d v s vad som särskilt gäller för pedagogiken i en 

skärgårdsskola. Skolans elever har genom Agnetas insatser fått en stabil grund för fortsatt 

skolgång och utveckling till vuxenlivet. Skolan är en hörnpelare i ett stabilt 

skärgårdssamhälle och Agneta har därför också genom sin gärning förbättrat förutsättningar 

för Svartsö som boplats och samhälle. 

Svartsörådet har också beslutat att utse Bertil Fröberg från Möja till årets HedersSvartsöbo 

2015. Bertil har sedan 2011 slagit och bärgat ensilage på stora delar av Svartsös ängsarealer. 

Bertils idoga arbete och känsla för jordbruksmark har starkt bidragit till att Svartsös 

traditionella jordbruksmarker hålls öppna och vackra. Insatsen har också bidragit till att 



gården på Möja förses med foder till får och kor, foder som annars hade köpts från 

fastlandet. 

 

 20. Övrigt 

Inga övriga frågor.  

21. Stämmans avslutande 

Mötesordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under året och önskade lycka 

till under nästa år och förklarade stämman avslutad. 

 

Gunnar Wennerstein Björn Sjögren   

Ordförande för stämman               Protokollförare 

 

Christer Heurlin Siv Gustafsson   

 Justeringsperson Justeringsperson  

           Christer Heurlin


