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§1
Samfällighetsföreningens ordförande, Per-Ola Holm, hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§2
Till mötesordförande utsågs Per-Ola Holm.
§3
Till sekreterare för mötet utsågs Anita Gustafsson.
§4
Till att justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Gunnar Nilsson och Thomas
Johansson.
§5
Verksamheten under året föredrogs, verksamhetsberättelsen bil1
Alf Olsson redogjorde för ekonomin med resultat och balansräkning, bil 2
Verksamheten har tidigare ej beskattats. Utredning är ej gjord i denna frågan, därför är
pengar avsatta för detta.
Per-Ola Holm redogjorde för revisionsberättelsen, bil 3 och revisorernas PM bil 4.
Redan förra året skrev revisorerna ett PM att föreningen borde utreda om föreningen är
skattepliktig eller ej. Detta är inte gjort varför nytt påpekande om detta gjorts. E&Y är
anlitade av föreningen att utreda vad som gäller i frågan.
Alf Olsson redogjorde för arbetet med vägarna.
I samband med avloppsarbetet görs en del förbättringar av vägen tex har breddning av
vägen vid färjan gjorts samt en del dräneringar förbättrats.
Alf Olsson redogjorde för arbetet med arbetsschemat. För att utöka schemat behövs
ytterligare en heltidsanställd vilket kräver att vi får utökade bidrag. Detta är under utredning.
Under andra halvåret 2015 är det tänkt att köra nya schemat som projekt med pengar från
färjefonden, ca 300TKr. Därefter kan denna verksamhet fortsätta om utökade bidrag ges.
Dan berättade hur tidtabellen kan komma att se ut vid utökat arbetsschema.
Peter Andersson redogjorde för personalarbetet, främst undersökningen med den
psykosociala arbetsmiljön som utförts och de åtgärder som satts in med anledning av
denna.

Lars-Åke Månsson redogjorde för färjan och driften. Under året har vi haft hög
tillgänglighet, säkerhetshandboken är uppdaterad utan anmärkningar. Byggnationer med
anledning av eldriften är påbörjade.
Bengt Gustafsson redogjorde för arbetet med biljetthanteringen och betalstation. Lika avgift
är införd.
Följande frågor togs upp av stämman;
Finns risk att tidtabellen ej kan hållas
Kan inte avgifterna tas upp som ”medlemsavgifter”
Hur fungerar det med dem som idag fakturerar
Finns frågeställningar kring avgift för olika typer av fordon
Kan man slopa avgifterna: Här har styrelsen tidigare kontaktat REV som
konstaterat att vår förening måste ha vissa inkomster om bidrag skall betalas
ut.
Jan-Olof Andersson redogjorde för byggnaderna. Föreningen har gått med i HYVA och
ska alltså ha tryckavlopp. Underhållsbudgeten ska periodiseras.
Dan Karlsson är utsedd av färjeförarna att representera dem vid styrelsemötena. Även de
andra färjeförarna uppmuntras att delta.
§6
Styrelsen föreslog stämman att besluta
Att godkänna föreliggande årsredovisning med intagen resultat- och balansräkning.
Styrelsens förslag bifölls av stämman.
§7
Styrelsen föreslog föreningen besluta
Att till förfogande stående vinstmedel
Balanserad vinst 1 420 999 kr
Årets vinst
644 106 kr
Disponeras så att i ny räkning överföres 2 065 105 kr
Styrelsens förslag bifölls av stämman.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9
Inkomna motioner

Motion från Ebbe Westman från årsmöte 2013 angående att årsmötesdagen ska flyttas till
sommaren eftersom majoriteten på ön utgörs av fritidsboende.
Ordföranden redogjorde för styrelsens uppfattning att det är mycket god uppslutning på
årsmötena och styrelsen därför inte anser att tidpunkten för årsmötet behöver ändras.
Motionen bifölls, efter omröstning, av stämman.

§10
Beslutades att nuvarande styrelsearvode skall vara oförändrat och att arvode till revisorer
går på löpande räkning.

§11
Inga rapporter
§12
Val av styrelse
Valberedningens förslag till val av styrelse föredrogs av stämmans ordförande, bil 7.
Valberedningens förslag antogs i sin helhet.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Per-Ola Holm
Peter Andersson
Lars-Åke Månsson
Bengt Gustafsson
Alf Olsson
Anita Gustafsson

nyval
omval
omval
omval
löpande mandat
löpande mandat

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Suppleant

Jan-Olof Andersson

omval

1 år

§13
Val av revisorer
E&Y utsågs till förenings revisorer
§14
Val av valberedning
Valberedningen omvaldes i sin helhet.
Ebbe Westman
Lars Alexandersson
Kristina Karlsson
§15

Övriga frågor
Belysning vid färjan vid jultid, tex i det träd som tidigare använts i detta syfte, efterlystes
och skall anordnas.
Hemsidan. Påpekades att denna inte är uppdaterad. Styrelsen har utsett ansvariga för ny
hemsida men arbete är ännu ej igångsatt. Styrelsen beklagar förseningen med detta arbete.
Påpekades också av stämman att det finns möjligheter att samordna med
samhällsföreningen.
Framfördes önskemål att namnskylt till Ellen ska ordnas av samhällsföreningen.
Tack till färjaförarna framfördes av stämman.

§16
Mötesprotokollet hålls tillgängligt, inom 14 dagar, i sin helhet på färjan. Protokoll utan
bilagor anslås på anslagstavlorna.
§17
Ordföranden avslutade mötet

Per-Ola Holm, ordf

Anita Gustafsson, sekr

Justeras

Gunnar Nilsson

Thomas Johansson

