
Protokoll årsstämma 2010 Husarö Östergårds 
Samfällighetsförening

Mötet öppnas 14:00, den 24 april 2010.
Plats: Bystugan på Husarö.

Närvarande medlemmar, enligt närvarolista:

Anders Magnusson
Ola Svensson
Åke Öhmans dödsbo (Birgitta Öhman)
Anders Thunström
Ulf Gabrielsson
Margareta Gabrielsson
PA Gerdin
Birgitta Rossander
Ulf Grandin
Eva Olsson
Lisbeth Antonsson
Klas Blückert
Mats Blückert
Hans Antonsson
Georg Ebert
David Heinemann
Margareta Gerdin

Medlemmar representerade via ombud med fullmakt:
Åke Öhmans dödsbo (ombud Birgitta Öhman)
Jan Blückert (ombud Mats Bluckert)



Bilageförteckning:

Bilagor
Ordinarie stämma i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

24 april 2010

1. Förvaltningsberättelse 2009  
2. Bokslut 2009  
3. Revisionsberättelse 2009   
4. Brygglånekostnad 2010  
5. Underhållsplan för brygganläggningar  
6. Fråga om försäkring, stämmans beslutsunderlag  
7. Skrivelse om motorfordonstrafik på Husarö  
8. Inkomst- och Utgifts-stat (Budget) 2010  
9. Debiteringslängd (GA-avgifter)  

http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/GAAvgifter_2010-1.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Utgiftsstat_2010-1.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Motorfordon.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Forsakring.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Underhallsplan_bryggor.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Brygglanekostnad_2010.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Revisionsberattelse.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/Bokslut_2009.pdf
http://ostergard.husaro.org/skyddade_filer/stamma2010/HOSForvaltningsberattelse2009.pdf


Mötet öppnades och inledningsvis hälsades Ola och Maria Svensson välkomna i 
samfälligheten. 

1. Val av ordförande 
Hans Antonsson.

2. Val av sekreterare
Georg Ebert 

3. Val av justeringsmän och rösträknare. 
Anders Magnusson och Eva Olsson. 

4. Styrelsens och revisorernas berättelser. 

Förvaltningsberättelsen för 2009 gicks igenom av Hans Antonsson. 
Kommentarer på två pontoner på GA3 och GA4 som förstörts under vintern behandlas under 
övriga frågor. 

Bokslut för 2009 gicks igenom av Hans Antonsson. Inga anmärkningar gjordes. 

Revisionsberättelse lästes upp av Georg Ebert. Inga anmärkningar gjordes. 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Efter att stamman tagit del av forvaltningsberattelsen, bokslutet och revisionsberattelsen 
gallande verksamhetsaret 2009, beviljades genom enhalligt beslut ansvarsfrihet for styrelsen.

6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Redogörelser för verksamheten med våra olika GA under 2009. 

• Brygglånekostnad (bilaga 4): Genomgången utan kommentarer.
• Underhåll av brygganläggningar (bilaga 5): 13000 kr underhåll för GA3 och GA4. 

6500 kr för GA2 accepterades av stämman. 
o Ulf Gabrielsson påpekade att bryggornas kättingar ska inspekteras med jämna 

mellanrum. Styrelsen gav David Heinemann i uppdrag att kontakta Svenska 
Flytpontoner AB och undersöka när de anser det lämpligt att komma ut och 
inspektera kättingarna. 

o Eva Olsson påpekade att stenkistorna behöver oljas in i år. Detta finns inom 
budget och Eva Olsson beviljades att köpa in olja för att kunna olja in 
stenkistan på GA3 för underhållspengar från GA3.

• Fråga om försäkring (bilaga 6). Margareta Gerdin har på styrelsens uppdrag undersökt 
vilka försäkringar som är lämpliga att teckna och har kommit med ett förslag (se 



bilaga 6). Stämman godkände att styrelsen tecknar en försäkring enligt föreslagen 
modell.

• Skrivelse om motorfordonstrafik på Husarö (bilaga 7). Förutom det som står i bilagan 
önskar vi göra tillägget att motorfordonen på ön ska ha en försäkring. 

o Ulf Gabrielsson påpekade att de flesta fyrhjulingar som kör på Husarö är 
avställda, och därmed egentligen inte får köras över huvud taget. Därmed kan 
de inte heller vara försäkrade. 

o Det ligger inte i styrelsens uppdrag att kontrollera vilka fordon som är avställda 
eller har en försäkring. Styrelsen har heller inga befogenheter att ingripa vid 
denna typ av lagbrott. Diskussionen med övriga samfällighetsföreningar 
fortsätter och styrelsen driver frågan at snarast få upp ett anslag nere i hamnen 
om vilka regler som gäller för motorfordonstrafik på Husarö.

7. Ersättning till styrelse och revisorer
Stamman beslutade enhalligt att bevilja 2010 ars styrelse, suppleanter och revisorer att pa 
foreningens bekostnad fa en maltid pa restaurang, uppgaende till en kostnad pa max 3000 
kronor sammanlagt.

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (bilaga 8) samt 
debiteringslängd (bilaga 9).

Hans Antonsson gick igenom dokumenten.
Eva Olsson påpekade att utgiftstaten för GA3 och GA4 inte kommer att räcka om föreningen 
tvingas ta in en jurist för att hjälpa oss vid en eventuell tvist med Svenska Flytpontoner AB 
om de skadade pontonerna på GA3 och GA4. 
Stämman beslutade att styrelsen får debitera ut extra pengar, upp till 20 000 kr för GA3 och 
GA4 gemensamt för att täcka kostnader som kan uppkomma i samband med de skadade 
pontonbryggorna. 
Stämman godkände enhälligt inkomst- och utgiftstaten samt debiteringslängden. 

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 
Valberedningen föreslog följande ändring, då Jan Blückert och Ulf Grandin avböjt omval till 
styrelsen. 
Ny ordinarie styrelsemedlem: Mats Blückert, vald på 2 år.
Ny suppleant: Dag Petré, vald på 1 år.
David Heinemann valdes om som styrelseledamot på 2 år. 

Styrelsens nya sammansattning blir med detta forslag: 
Hans Antonsson (Ordforande och ordinarie ledamot) 
David Heinemann (Ordinarie ledamot)
Mats Bluckert (Ordinarie ledamot)
Georg Ebert (Ordinarie ledamot)
Margareta Lindholm-Gerdin (Ordinarie ledamot)
Dag Petré (Suppleant) 
Asa Jutell (Suppleant) 

Stamman beslot enhalligt att tillstyrka valberedningen forslag.



10. Val av revisor och suppleant
Valberedningen föreslog följande ändring, då Per-Anders Gerdin och Catrin Ebert avböjt 
omval till revisor och revisorssuppleant. 
Ny revisor: Eva Olsson
Ny revisorssuppleant: Per-Anders Gerdin

Stamman beslot enhalligt att tillstyrka valberedningen forslag.

11. Val av valberedning
Stamman beslot enhalligt att Birgitta Rossander (sammankallande) och Per-Anders Gerdin 
ska utgora valberedning fram till stamman 2011.

12. Övriga frågor
Skadade pontonbryggor på GA3 och GA4.
Under vintern har flytpontoner på GA3 och GA4 skadats. Beläggningen har släppt på flera 
ställen och orsakat centimeterdjupa gropar, vilka medför risk för ytterligare skador, så som 
frostsprängning nästa vinter. 
Bosse Malmqvist valdes att sköta kontakten med Svenska Flytpontoner AB. Han kontaktar 
dem för att höra vad de tänker göra åt situationen, och rapporterar till styrelsen vad som 
framkommit i diskussionerna. Styrelsen beslutar sedan vad som ska göras. 

Eldning
Hans Antonsson föreslår att var och en ska elda på sin egen tomt och inte dra ut skräp och 
elda på GA5. 

Birgitta Öhman påpekade att det då och då blossar upp eldar dagen efter att de som eldat 
under en helg har åkt hem. Ska man elda räcker det inte med att tända på lördag och åka hem 
på söndag. Någon behöver vara kvar och vakta elden några dagar till. Tillfälligt 
eldningstillstånd kan beviljas från Brandförsvaret under den period som eldningsförbud råder 
men dock bör då även brandförsvaret på Husarö meddelas om sådant tillstånd beviljas. På 
Husarö är Ragnar Nilsson, Nilas Österman och Lennart Wedin eldningsansvariga. 
Beslut fattades att samfälligheten snarast ska avsluta arbetet med staketet mot Sandholm som 
vi tog bort på höstens gemensamma arbetsdag, och där det fortfarande återstår en del att elda 
upp. 
Beslut fattades även om att medlemmarna i samfälligheten inte ska lägga eget skräp och 
tomtavfall på gemensamma utrymmen. Tomtskräp ska ligga kvar på tomten tills det ska eldas 
upp och först då kan det släpas ner till bestämda eldningsplatser på GA5. 
Styrelsen kallar till en eldningshelg i samband med städdag, förmodligen blir första helgen i 
oktober. Styrelsen återkommer med information om vald helg. 

Vägar
På några ställen har vägarna körts sönder av transportfordon som fraktat byggmaterial till 
husbyggen. Hans Antonsson föreslog att den som beställt många tunga transporter som 
förstört vägarna också ska vara med och betala för reparationerna av vägarna.
Detta förslag gillades inte av stämman och Ulf Gabrielsson påpekade att det strider mot 
anläggningsbeslutet att ta ut avgifter av enskilda tomtägare. 



På stämman beslöts att ingen enskild tomtägare ska krävas på pengar för att återställa vägen, 
däremot ligger det på var och ens ansvar att återställa vägen så gott det går om den blivit 
skadad vid tunga transporter. Styrelsen återkommer till föreningens medlemmar med förslag 
på en dag då vi gemensamt kan kratta vägen innan den blir torr och hård. Den föreslagna 
dagen bör ligga en bit före midsommar. 

Föreslagen stadgeändring
Per-Anders Gerdin föreslog att styrelsen ska ha större handlingsfrihet och kunna fatta egna 
beslut. 
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att undersöka vad som krävs för att göra en ändring så att 
styrelsen kan fatta större beslut än i dag, även utan stämmomöten. 

Bryggfest
Näst sista helgen i juli. GA2 arrangerar och inkommer till styrelsen med förslag på dag och 
upplägg. 

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Det justerade stämmoprotokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida och 
information om detta kommer att meddelas via epost. Detta skall enligt våra stadgar ske 
senast 2 veckor efter dagen för stämman. De som saknar epostadress eller anmält att man 
önskar få stämmoprotokollet via vanlig post kommer att bli tillsända protokollet i brev.

Vid protokollet

Georg Ebert

Justeras Justeras

Eva Olsson Anders Magnusson
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