Protokoll fört vid årsstämma med Furusunds Samfällighetsförening (FS)
och Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF)
Plats:
Tid:
Närvarande:

Hammerska ladan, Furusund
21 maj 2016 kl. 10:00
81 st. röstberättigade fastighetsägare (varav 10 st. genom ombud)
enligt separat lista.

1. Stämmans öppnande samt fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Håkan Bergman hälsade alla välkomna. Styrelsens ledamöter och suppleanter presenterade sig. Håkan öppnade
stämman och frågade om stämman utlysts i behörig ordning.
Stämman fann att mötet utlysts i behörig ordning.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Håkan Bergman och till sekreterare valdes Lotta Ryghammar.

3. Fastställande av dagordning
Stämman godkände förslaget till dagordning.

4. Fastställande av röstlängd och debiteringslängd
Den upprättade röstlängden samt debiteringslängd med angivande av avgift och förfallodag fastställdes av
stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tommy Källbäck och Tomas Mälson.

6. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2015
Håkan Bergman redovisade verksamhetsberättelsen och Stevan Sulja kommenterade balans- och resultaträkningen för år 2015. Samtliga dessa handlingar var utsända med kallelsen.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning godkändes och stämman beslutade att årets resultat
balanseras i ny räkning.

7. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015
Revisionsberättelsen föredrogs av FS revisor Jens Lindberg som tillstyrkte att resultat- och balansräkning för år
2015 fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Stämman beslöt enligt revisorernas förslag.

8. Behandling av styrelsens förslag
 Verksamhetsplan för år 2016
Håkan Bergman redovisade planen som var utsänd med kallelsen och konstaterade att mycket redan har
utförts under våren inför sommarsäsongen.
Stämman godkände planen.
 Viltvårdsplan
Torbjörn Jansson redogjorde för styrelsens förslag till viltvårdsplan. Planen är FS första i sitt slag och att
betrakta som ett levande dokument med möjligheter till revideringar och kompletteringar allt eftersom i
förhållande till viltsituationens utveckling på Furusund. På FS mark ska finnas en livskraftig fauna i balans
med en ö präglad av biologisk mångfald som hyser plats för en stor variation av arter och individer.
Viltvården ska kontinuerligt sträva efter förbättringar i verksamheten med särskilt fokus på bland annat att
bevara och arbeta fram så naturliga artrika och livskraftiga viltpopulationer som markens förutsättningar
medger med extra fokus på särskilt utsatta arter.
Stämman godkände planen.

9. Behandling av inkomna motioner
 Återuppbyggnad av badbryggan vid Märtas äng. Patrik Lundberg inledde som en bakgrund till motionen
med en information om platsen ifråga samt FS arbete med våra gemensamma bryggor. Barbro Halsius och
Maritha Norstedt redogjorde därefter för sin motion om återuppbyggnad av badbryggan vid Märtas äng. Till
motionen bifogades även en lista med underskrifter till stöd för förslaget. Jonas Nyman redogjorde sedan för
ett brev han skickat ut till samtliga fastighetsägare strax före stämman, men som alla vid stämmans tidpunkt
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ännu inte hunnit tagit del av. Jonas förslag innebar en bordläggning av frågan och att styrelsen skulle få till
uppdrag att utreda intresse och behov av badplatser samt deras lämplighet. Uppdraget skulle också omfatta
att hitta platser med minsta möjliga störning för boende i angränsande fastigheter. Efter diskussion anförde
ordförande två förslag för stämman att vid röstning ta ställning till: Det var 1) att i enlighet med motionen
besluta om återupprättande av badbryggan vid Märtas äng eller 2) att i enlighet med Jonas Nymans
yrkande besluta bordlägga motionen.
Stämman beslöt med överväldigande majoritet (67-9) i enlighet med motionen om
återupprättande av badbryggan vid Märtas äng.
Gallring av Monte Belloskogen. Jan-Erik Sundquist redogjorde för sin motion om gallring av Monte
Belloskogen. Till motionen bifogades även en lista med underskrifter till stöd för förslaget. Området blev
efter motion av Anders Tehler och stämmobeslut 2008 skyddad skog. Som en bakgrundsinformation till
medlemmarna inför behandling av motionen bifogades i stämmohandlingarna det historiska sammanhanget.
Anders Tehler redogjorde också för sina tankegångar då och nu kring frågan. Efter diskussion föreslog
Torbjörn Jansson bordläggning av motionen och att styrelsen får i uppdrag att till nästa stämma säkerställa
en saklig bedömning av områdets värde ur olika aspekter.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
Dikesgrävning längs Hammers väg. Helene Stigen redogjorde för sin motion om dikesgrävning längs
Hammers väg. Håkan Bergman meddelade att frågan snarare bör hanteras inom ramen för den löpande
verksamheten än genom motionsförfarande. Håkan påminde i sammanhanget om samtliga fastighetsägares
ansvar för dikning vid infart till den egna fastigheten. Styrelsen kommer att utifrån föreliggande behov vidta
nödvändiga dikningsåtgärder utmed Hammers väg.
Stämman ansåg motionen vara besvarad.
Skogsstigen till Myrudden. Helene Stigen redogjorde för sin motion om återställande av skogsstigen till
Myrudden. Torbjörn Jansson rapporterade att styrelsen för uppdraget anlitat lokal entreprenör som vidtagit
åtgärder för återställande av området. Styrelsen kommer att se över behovet av ytterligare åtgärder, till
exempel översyn av spången på stigen och behov av dränering längs stigen.
Stämman ansåg motionen vara besvarad.
Reavinst och medlemsavgift. Helene Stigens motion behandlas i samband med fråga 11.

10. Övrigt som styrelsen har att rapportera
 Föreningsfrågor
o Utöver de frågor styrelsen rapporterat om i årsbrevet informerade Håkan Bergman om att bland annat FS
bryggor på Strandvägen och i Ryssviken är renoverade.
o Håkan informerade också om att lekplatsen, som Byalaget vid föregående årsstämma överlämnade
förvaltaransvaret till FS för, är upprustad. Sandlådan är flyttad, fotbollsmålen är justerade samt två nya
gungor och fallskydd införskaffade. Styrelsen har också säkerställt adekvat försäkringsskydd.
 Vägarna
o Håkan rapporterade att vägarna på Furusund håller mycket god standard. Behov av insatser föreligger
dock på Varvsvägens södra del där ca 200 meter asfaltsbeläggning måste renoveras. Våren skrapning
och saltning är vidare genomförd.
 Grönområden
o Torbjörn Jansson informerade om några prioriterade och genomförda insatser 2015/2016. Under hösten
har det gallrats i Svinskogen efter stämmans beslut 2015 om att möjliggöra naturvårdande skötsel i
området. Vidare har det gallrats i ett område kring telemasten, Karlabacken och Källviken. Under 2016
års röjningsarbete har så långt gallring slutförts på Myrudden och mittemot Villa Lido på
Nordkapsvägen. Insatser har också påbörjats vid Maren. Fortsatta åtgärder är planerade bland annat
vidare söderut utmed landsvägen från området kring telemasten samt vidare söderut i Källviken. Vår
entreprenör med stor kunnighet om biologisk mångfald gallrar varsamt och i enlighet med den av
stämman beslutade grönområdesplanen som utgör ett villkor för FS marklov från kommunen.
Undervegetationen utvecklas på ett mycket tillfredsställande sätt i de gallrade områdena.
o Vattenfall och Trafikverket har under året utfört skyddsarbeten för att säkra infrastrukturen för el-nät och
fordonstrafik.
o Under året har också en kraftfull insats utmed ängar och åkrar genomförts. Under stämman uttrycktes
stor uppskattning för insatser och god återhämtning efter den åverkan cirkusens besök på Förängen
föranledde.
o Torbjörn underströk vidare det goda samarbetet med våra områdesfogdar och deras viktiga och
uppskattade roll. Inför höstens gemensamma arbetsdag den 17 september och inriktning för denna
kommer ett fogdemöte att genomföras på sedvanligt sätt. Närmare detaljer kommer att meddelas
fogdarna. Liksom tidigare erhåller FS medlemmar möjligheten att lägga ut ris vid tomten utmed vägen
under hösten för upphämtning av entreprenören. Under stämman uttrycktes stor uppskattning för denna
”unika service”.
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o

Furusunds frivilliga insatsstyrka har vid ett tillfälle under hösten och ett under våren genomfört goda
insatser för uppsnyggning i området runt telemasten.
o Den flisning som FS låter genomföras utgör kostnads-/intäktsmässigt i princip ett nollsummespel.
 www.furusund.se
o Håkan uttryckte FS uppskattning för Sten-Åke Rygh som på ett föredömligt sätt administrerar hemsidan.
Sten-Åke menade i vanlig ordning att man håller sig välinformerad genom att regelbundet ta del av vår
gemensamma hemsida.

11. Beslut om årsavgift till FS
 Styrelsen föreslog vid stämman 2015 att avgiften för 2016 skulle vara 0 kr. Bakgrunden var försäljningen av
fastigheten 2:279 som innebar att samtliga medlemmar måste deklarera sin del av reavinstskatten 2016 och
betala ett belopp på ca 800 kr. Således skulle årsavgiften reduceras med ca 800 kr som kompensation för
denna skatteinbetalning. Resterande ca 700 kr skulle dras från avgiften som en utdelning från försäljningen
till medlemmarna. Årsavgiften skulle då uppgå till 0 kr 2016. Istället för reducering av årsavgiften med
kompensation för skatteinbetalningen och utdelning till enskilda medlemmar från fastighetsförsäljningen
beslutade stämman efter diskussion och röstning i behörig ordning att årsavgiften för 2016 skulle vara
oförändrad 1 500 kr. Stämman ansåg att medlen borde kvarstå i FS och användas till gagn för hela ön, i
slutändan också till gagn för den enskilde medlemmen. Helene Stigen yrkade på, mot bakgrund av sin
motion som förelagts denna stämma, att årsavgiften för 2017 skulle reduceras med 800 kr som
kompensation för den skatteinbetalning medlemmarna gjort. Efter diskussion anförde ordförande två förslag
för stämman att vid röstning ta ställning till: Det var 1) att i enlighet med styrelsens förslag besluta om att
årsavgiften för 2017 blir oförändrad 1 500 kr eller 2) att i enlighet med Helene Stigens förslag besluta att
årsavgiften för 2017 blir 700 kr.
Stämman beslöt med knapp majoritet (37-35) i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften för
2017 blir oförändrad 1 500 kr.
 Enligt stadgarna skall minst 10 000 kr avsättas till underhålls- och förnyelsefond. Styrelsen föreslår en
avsättning med 10 000 kr.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om arvoden till styrelsen
Stämman beslöt att arvodet skall vara oförändrat.

13. Fastställande av budget för år 2016
Stevan Sulja kommenterade förslaget till budget för år 2016.
Stämman godkände styrelsens förslag till budget.

14. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval på två år av Håkan Bergman, Patrik Lundberg och Lotta Ryghammar.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

15. Val av ordförande för föreningen inom styrelsen
Valberedningen föreslog omval på ett år av Håkan Bergman.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

16. Val av styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog omval respektive nyval på ett år av Anders Häggström och Jan-Erik Sundquist till
suppleanter.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

17. Val av revisor
Valberedningen föreslog nyval av Ann Ermerud på två år.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

18. Val av valberedning
Stämman beslöt om omval av Karin Andrée Heissenberger (sammankallande), Nils Gröndahl och Ove
Ljungstedt, samtliga på ett år.

19. Beslut om utskick av årsstämmans protokoll
Stämman beslöt att mötesprotokollet skall distribueras i brevlådorna på Furusund inom tre veckor från stämman
samt anslås på informationstavlan vid Ålandsviken och på föreningens hemsida www.furusund.se.
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20. Övrig information
Tomas Mälson rapporterade som ledamot av Furusunds fiskevårdsområdesförening (FF) vid sidan av Gunnar
Wagenius, om medverkan vid Östra Svealands fiskevattenägarförbund. Läget för Östersjön och fisken är fortsatt
bekymmersamt. Tillgången till strömming är dock god. Vad gäller nätfiskeförbud eller inte följer FF generella
rekommendationer. På FS hemsida finns kartor på våra fiskevatten. Har du som medlem idéer kring fiskevården
är du välkommen att kontakta Tomas eller Gunnar.

21. Övriga frågor
Jens Lindberg lyfte frågan om fiberkabel på den södra delen av ön. VA-grävningen skedde i en senare etapp på
den norra delen av ön som i samband med detta fick tillgång till fiberkabel. Det har framkommit en efterfrågan
på fiberkabel även på den södra delen av ön. Bland annat Jens kommer att ombesörja distribution av en intresseförfrågan till berörda fastighetsägare.
Rudolf Lundin presenterade sig som ny ägare till Furusunds värdshus. Rudolf berättade om sig själv och sina
förhoppningar för värdshuset och dess roll för ön. Rudolf bor på Svartnö och har mångårig anknytning till vårt
område. Rudolf önskades varmt välkommen under glada tillrop och genom kraftfulla applåder.
Gunnar Sköld informerade om kommande aktiviteter på Hammerska ladan, Högmässa hålls den 3 juli kl. 13.00
och Kullehusteatern framför Fröken Julie vid ett första tillfälle den 30 juni.
Gun Mälson lyfte frågan om oredan kring kiosken vid färjeläget. Håkan Bergman rapporterade att kioskägaren
redan är vidtalad och att styrelsen följer upp utvecklingen.
Ordföranden tackade Sten Söderlund för fina insatser i arbetet med viltvårdsplanen, fogdarna för gott arbete
med våra grönområden och familjen Sköld för årsmöteslokal i Hammerska ladan.

22. Avslutning
Då inga ytterligare övriga frågor fanns, tackade ordföranden de närvarande för ännu en trevlig stämma och
avslutade densamma.

Furusund 2016-06-04
Vid protokollet:

Justeras:

Lotta Ryghammar

Tommy Källbäck
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Tomas Mälson

