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Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds 
Samfällighetsförening 
 
Datum: 2011-05-07, kl.13:00 
Plats: Bystugan på Husarö 
 
Närvarande: 
Birgitta Rossander 
PA Gerdin 
Margareta Gerdin 
Ulf Gabrielsson 
Mats Bluckert 
David Heinemann 
Anita Lundberg 
Maria Heinemann 
Ulf Grandin 
Mattias Dungmar 
Eva Olsson 
Lisbeth Antonsson (ombud för Hans Antonsson) 
David Thelin 
Elin Brinck (ombud för Claes Brinck) 
Margareta Gabrielsson 
 
 
 
Bilagor föredragna på årsstämman: 

1. Förvaltningsberättelse 2010 
2. Bokslut 2010 
3. Revisionsberättelse 2010 
4. Brygglånekostnad 2011 
5. Underhållsplan för brygganläggningar 2011 
6. Inkomst- och utgifts-stat (Budget) 2011 
7. Debiteringslängd (GA-avgifter) 2011 
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Mötet öppnades av David Heinemann 
 
1. Val av ordförande för stämman 
David Heinemann valdes till ordförande för stämman. 
 
2. Val av sekreterare för stämman 
Georg Ebert valdes som sekreterare under stämman. 
 
3. Val av två justeringsmän 
Ulf Gabrielsson och Anita Lundberg valdes som justeringsmän. 
 
4. Styrelsens och revisorernas berättelse 
Förvaltningsberättelse 
David Heinemann gick igenom förvaltningsberättelsen. 
 
GA1 – inga reparationer som kostat pengar har genomförts under perioden. 
GA2, 3 och 4 – samtliga bryggor är färdigställda. GA3 och GA4 har skador som styrelsen håller 
koll på. Inga förvärrade skador från före vintern. Styrelsen för en dialog med Svenska Flytpontoner. 
Den underhållsplan som låg från tidigare år har justerats. De utbetalningar som föreslås i år baseras 
på styrelsens reviderade bedömning av kostnader. 
GA5 – andelstalen är uppdaterade. Under arbetsdagen i höstas eldades mängder av ris på 
grönområdena och nästan alla högar med ris och grenar är uppeldade.  
Ekonomi – ekonomin är god och föreningen har haft täckning för löpande kostnader under året.  
Förslag på disposition av föreningens resultat gås igenom. Totalt överskott 2010: 38 416,98 kr. 
Det förslag på stadgeändring som framfördes på föregående föreningsstämma vilket skulle ge 
styrelsen utökat mandat att besluta om mindre kostnader har inte lett till någon styrelsemotion.  
 
Bokslut 2010 
Mats Blückert: Extremt låg ränta under perioden. Målet var enligt Mats att minska likviditeten på 
GA5 och i stället öka likviditeten på GA1. Nu har vi högre likviditet på GA1 och lägre i GA5.  
Föreningen har tagit in de medel som behövts för att täcka kostnaderna under verksamhetsåret. 
Under 2010 belastades GA5 med kostnader för styrelsemiddag och för ett bidrag till cancerfonden.  
Föreningens ekonomi är i god balans. 
Föreningen har tagit en försäkring på GA5, grönområdena.  
Vi kommer att välja en enklare hemsida och flytta informationen till ett billigare webbhotell. 
Kostnad för andelstal på Lantmäteriet kommer att belasta årets resultat.  
 
Revisionsberättelse 
Lästes upp av David Heinemann. 
Ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs av revisorn Eva Olsson. 
 
5. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Efter att stämman tagit del av förvaltningsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen gällande 
verksamhetsåret 2010, beviljades genom enhälligt beslut ansvarsfrihet för styrelsen av stämman. 
 
6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 
 
Redogörelse gällande verksamheten med våra olika GA under 2010 
Denna punkt avhandlades tillräckligt under punkt 4, Styrelsens och revisorernas berättelse. 
 



(Möte 2011-04) 

Brygglånekostnad 
Eva Olsson undrade hur det blir med dröjsmålsränta för sena betalningar. 
Mats Blückert kommer att diskutera detta med den som är sen med betalningen.  
En diskussion fördes om räntan borde bundits på längre tid än ett år nu då den var så låg. På mötet 
framfördes också synpunkten att det vore bättre att alltid binda räntan på ett år i taget, för att 
undvika diskussioner om styrelsen gjort rätt bedömning av framtida ränteläge. Genom att bara binda 
räntan på ett år ges också möjlighet att lösa brygglånen, om det beslutas att en lösning av 
brygglånen ska genomföras. Detta är dock inte aktuellt för 2011.  
En diskussion fördes också om möjligheten för GA2-4 att ta kostnader direkt från 
underhållsbudgeten för exempelvis frälsarkransar eller solcellslampor till bryggorna. Stämman kom 
fram till att det är ok om alla inom varje berört GA är överens om hur pengarna ska användas. För 
GA3 och GA4 är dock underhållspengarna i första hand avsedda för byte av kättingar och bojstenar.  
 
Underhåll av brygganläggningar 
Förra årets underhållsplan innehöll andra siffror än vad styrelsen nu erfarit behövs. Kostnader för 
kättingar var tilltagna i underskott och även kättingarnas livslängd är kortare än vad man tidigare 
trott. Kättingarna kan hålla i 15 år, men kättingföretaget rekommenderar byte vart 8:e år.  
Kostnaderna för underhåll består i materiel och arbetskostnader. GA4 får en högre kostnad då de har 
längre kättingar och de är färre medlemmar. GA2 har lägre kostnader för underhåll, så där är 
uppskattningen av kostnaderna samma som tidigare.  
 
En diskussion fördes även om debiteringslängden. En del medlemmar har båtplats med y-bom och 
båt liggande där, men har inte något hus på sin tomt, och betalar därför bara för andelstal 0,1. Och 
en del har byggnad på tomten men saknar både båt och y-bom. Dessa medlemmar betalar då ändå 
för andelstal 1,0. Styrelsen kan komma att föreslå en stadgeändring angående detta till nästa års 
stämma. 
 
Möjlighet till extra utdebitering för GA3 och GA4 
Styrelsen begärde mandat från stämman att göra extra utdebitering på upp till 20 000 kr utan att 
behöva kalla till extrastämma. Det berör medlemmarna i GA3 och GA4.  
Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att utdebitera upp till 20 000 kr extra vid behov.  
 
Föreningens försäkring.  
Förra året tecknades en försäkring för föreningen. Det är en paketförsäkring för småföretagare, 
vilket var gynnsammast för vår del avseende pris och omfattning. Det viktigaste är att styrelsen är 
försäkrad för eventuella felbeslut och att samfälligheten har en försäkring som gäller om någon blir 
skadad på grönområdena. Kostnaden är 2 178 kr per år, och försäkringen gäller från juni 2010.  
 
Motorfordonstrafik på Husarö 
Styrelsen har drivit denna fråga på uppdrag av stämman under några år. Resultatet är att ett anslag 
kommit upp med riktlinjer om vad som gäller för motortrafik på Husarö. Styrelsen har fört fram 
föreningens synpunkter på försäkring av fordon på ön till de två övriga föreningarna. I sommar ska 
styrelsen åter ta upp diskussionen med övriga två föreningar och se om det går att komma vidare 
och få en mer omfattande skrivelse om motortrafik på ön.  
I skrivelsen som ska sitta anslagen på synlig plats på ön vill föreningen att det, förutom nuvarande 
skrift även ska stå att ”vi förutsätter att de fordon som kör på ön är registrerade och försäkrade”.  
 
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
Stämman godkände att styrelse och revisorer bjuds på en middag till en kostnad av 3000 kr. Förslag 
på att höja summan till 4000 kr togs upp, vilket ska läggas fram på nästa års stämma. Anledningen 
är att 3000 kr inte räcker till en middag för styrelse och revisorer.  
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8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Mats Blückert gick igenom utgifts- och inkomststat.  
Enda skillnaden mot föregående år är att vi vill ha en liten buffert för GA3 och GA4. 
GA5s budget är oförändrad från föregående år. 
Stämman godkänner förslaget på utgifts- och inkomststat.  
 
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.  
Valberedningen framförde följande förslag: 
Omval: Margareta Gerdin valdes till ledamot i ytterligare 2 år. 
Nyval: Arne Ringheim, Dag Petré valdes till ledamöter på 2 år. 
Suppleanter: Georg Ebert, Mattias Dungmar valdes till suppleanter på 1 år. 
Ordförande: David Heinemann valdes till ordförande på 1 år. 
Valberedningens förslag godkändes av stämman.  
 
10. Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningen framförde följande förslag:  
Omval: Eva Olsson blev omvald till revisor på 1 år. 
Omval: PA Gerdin blev omvald till revisorssuppleant på 1 år. 
Valberedningens förslag godkändes av stämman.  
 
11. Val av valberedning 
Omval: PA Gerdin och Birgitta Rossander föreslogs fortsätta utgöra valberedning. 
Förslaget godkändes av stämman. 
 
12. Övrigt 
Hemsidan 
Styrelsen har för avsikt att fortsätta använda föreningens hemsida för att lägga upp information till 
medlemmarna. Däremot avser styrelsen att byta till en billigare och mindre krånglig lösning som är 
lättare att arbeta med. Det material som bedöms viktigt kommer att flyttas över till den nya 
hemsidan.  
Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över hemsidan och hitta en enklare lösning än den som 
används idag. 
 
Upplysning till nya medlemmar 
Nya medlemmar bör få någon form av introduktion om vad som gäller för exempelvis trädfällning, 
bryggor och grönområden. Styrelsen tog på sig att ta fram information för nya medlemmar.  
 
Affären 
Följande datum gäller för affär och bensinmacken, enligt anslag i Bystugan: 
18 maj: Macken öppnas med ny kortlösning 
24 maj levereras tillfälliga bodar för affär 
10 juni öppnar affären och är sedan öppen varje dag 
14 augusti stänger affären 
23 augusti bodarna transporteras bort 
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Reklamation av bryggorna 
Styrelsen har skriftligen reklamerat bryggorna på GA3 och GA4, vilka fått skador i betongen. 
Reklamationen gjordes förra sommaren till Svenska Flytpontoner, men vi har fört en dialog med 
Svenska Flytpontoner sedan 1,5 år. Lars Wivemar på Svenska Flytpontoner har bett oss vänta till 
efter vintern för att se om skadorna blivit värre över vintern. Garantitiden på bryggorna var 2 år, så 
den har gått ut.  
Ulf Gabrielsson rekommenderade styrelsen att snarast ta in en extern besiktningsman.  
Om kostnaden för en extern besiktningsman inte överstiger 20 000 kr får styrelsen själva besluta om 
detta. I annat fall måste varje GA fatta beslut om att ta in mer pengar för detta ändamål.  
Styrelsen åtog sig att skyndsamt agera i frågan om en extern besiktningsman. Om kostnaden för en 
besiktning beräknas överstiga 20 000 kr kommer medlemmarna i GA3 och GA4 kontaktas. 
 
Bryggfesten 
GA3 håller årets bryggfest och återkommer avseende datum. 
 
Intresse för att lösa brygglånen 
Om någon är intresserad av att lösa sina brygglån rekommenderas denna person att inkomma med 
en motion om detta till nästa års stämma. I övrigt löper lånen som tidigare. Lånen är tagna på 20 år 
och löper ut 2027. 
 
13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
David Heinemann föreslår att protokollet anslås på föreningens hemsida och information om detta 
skickas per e-post. Och till de fyra som inte vill ha e-post skickas protokollet ut per post.  
Förslaget godkändes av stämman.  
 
Stämman avslutades. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Georg Ebert 
 
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
 
Ulf Gabrielsson     Anita Lundberg 


