
Svartsörådets årsstämma söndagen den 15 augusti 2020 

1. Stämmans öppnande 
Toivo Heinsoo öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

2. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

Det beslutades att stämman var behörigt utlyst. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Val av ordförande vid stämman 
Toivo Heinsoo valdes till ordförande vid stämman. 

5. Val av protokollförare 
Rolf Kling valdes till protokollförare. 

6. Val av två justeringspersoner 
Martin Hinders och Tu rid Stenhaugen valdes till att justera protokollet. 

7. Styrelsens redovisningshandlingar - Verksamhetsåret 2019 - 2020 

Verksamhetsberättelsen finns på föreningens hemsida: www.svartsoradet.se. 

Under året har Rose-Marie Skogman och Turid Stenhaugen arbetat med kommunens Hav o 

Kust projekt samt frågan om att utveckla ett biosfärområde i mellanskärgården. 

Therese Kumlin har ansvarat för att ta fram en ny hemsida. 
Svartsörådet har givit bidrag från Öppet landskapfonden till en vallputsmaskin som kan 

användas av fastighetsägare för att slå åkermarker som inte betas. I framtiden hoppas 

styrelsen på ansökningar om ersättning för arbete med att hålla marker öppna. 

I tillägg till det som redovisas på hemsidan gav Toivo Heinsoo en kort redogörelse för det 

senaste om bredbandsutbyggnaden. Det finns nu goda utsikter för utbyggnad av fiber till 

lanthandeln, bygdegården och Alsviks by med anslutning till Österåkers stadsnät. Arbetet 

kommer i så fall att utföras av samma entreprenör som tidigare gjort bredbandsutbyggnad 

på norra Svartsö. 
Styrelsen har för avsikt att arbeta mer aktivt med avfallsfrågan för att få kommunen att 

införa ett system för sortering av olika avfallsfraktioner på Svartsö på samma sätt som man 

sorterar på fastlandet. Det gäller också insamling av farligt avfall, elavfall, och vitvaror. 

Inga anmärkningar gjordes mot verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen för 2019- 2020 lästes upp. 

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkningen godkändes av stämman och lades till handlingarna. 
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10. Fråga om årets resultat balanseras i ny räkning 
Stämman godkände att årets underskott på 20001 kr balanseras i ny räkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår 
Stämman följde styrelsens förslag på oförändrad årsavgift på 150 kronor per medlem för 
kommande verksamhetsår. 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Turid Stenhaugen presenterade valberedningens förslag 

Ordinarie ledamöter 
Toivo Heinsoo 
Hans Friberg 
Anders Jan rik 
Rese-Marie Skogman 
Lotta Noaksson 
Therese Kumlin 
Martin Hinders 

Suppleanter 
Michael Rotter 
Rolf Kling 
Olle Wallin 
Anita Heurlin 
Björn Hansson 

Vald till 2021 
Vald till 2021 
Vald till 2021 
Omval till 2022 
Omval till 2022 
Omval till 2022 
Nyval till 2021 

Vald till 2021 
Omval till 2022 
Omval till 2022 
Nyval till 2021 
Nyval till 2022 

Stämman godkände förslaget. 

14. Val av föreningsordförande 
Toivo Heinsoo valdes till föreningsordförande. 

15. Val av revisorer 
Gunnar Wennerstein och Anders Frelin omvaldes för ett år. 

16. Val av valberedning 
Matte Hedelin, sammankallande, Hasse Nilsson och Turid Stenhaugen omvaldes för ett år. 

17. Framställningar och förslag från styrelsen 
Inga förslag förelåg. 

18. Framställningar och förslag från medlemmar 
Inga förslag är inlämnade. 
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19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 

21. Stämmans avslutande 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad. 

Toivo Heinsoo 
Ordförande för stämman 

/ -/~~--
Martin Hinders 
Justeringsperson 

--~~ \ C=_ 
Rolf Kling 
Protokollförare 

~ VZA -d J-~~ 
Turid Stenhaugen 
Justeringsperson 
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